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     Téma hodnotím ve vztahu k proměnám a dynamice vývoje českého školství, v němž se má 

formovat člověk prosociálně orientovaný a zodpovědný k sobě a druhým, jakož i ke své obci 

a státu jako velmi aktuální a potřebné. 

     Autorka předložila empirickou studii. Zpracování dat je systematické – autorka odvedla 

pečlivou a důkladnou analytickou práci, která byla časově i energeticky náročná (rozsah 

tabulek = 21). Výzkumná část je zdárně propojena s teoretickou, která je výkladově velmi 

zdařilá. Cíl a výzkumné otázky jsou formulovány jasně, zřetelně a jednoznačně. Výběr testů 

je přiměřený cíli a otázkám; testy jsou dobře popsány a charakterizovány. Vzorek respondentů 

je rovněž popsán vyčerpávajícím způsobem a stejně tak i postup práce v jejích jednotlivých 

etapách. Autorka tak splnila důležitý požadavek kladený na empirickou práci: nezávislý 

pozorovatel je schopen její studii zopakovat a potvrdit, případně opravit její výsledky. V celé 

práci a zejména v její metodické části se projevuje schopnost autorky tvůrčím způsobem 

přistupovat k řešení globálního problému i dílčích otázek, které vyvstaly v průběhu řešení. 

Výsledky jsou přehledně vyjádřeny v tabulkách a přiměřeně interpretovány. Diskuse je věcná, 

stimulativní, kladoucí si nové otázky. Autorka šťastně propojuje teoretické myšlení 

s praktickou aplikací svých nálezů. 

     Práce je čtivá, kultivovaně napsaná, přehledná – čtenář se v ní dobře orientuje. Literární 

prameny jsou aktuální a bohaté jak z české, tak cizojazyčné oblasti, a jejich citace jsou přesné 

a zapadající do kontextu. 

     Závěr: Předložená studie splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.



Náměty k diskusi:

1. Autorka shromáždila úctyhodné množství dat z rozsáhlého vzorku žáků (N = 596). 

Vzhledem k tomu je mi líto, že autorka měla k dispozici ne plně reprezentativní vzorek 

adolescentní populace, který neumožnil potřebné zobecnění. Rozsáhlý datový soubor by si 

zasloužil sofistikovanou, vícerozměrnou statistickou analýzu, např. hierarchickou regresi, 

která by celkově zpřehlednila výsledky, redukovala velký počet tabulek a přispěla k eleganci 

studie. Berme to jako námět pro další fázi této zdařilé práce.

2. Dotazník důležitosti motivačních cílů by se dal faktorovat a tím by se práce s ním 

zjednodušila; výsledky by byly přehlednější. Kondenzací by se rovněž zvýraznily korelace 

dotazníkových položek (jednotlivých cílů) se studovanými proměnnými (tj. instrumentalita 

školního učení, atribuce…). Autorka takto musela pracovat s každou položkou zvlášť, což 

bylo velmi pracné. Přesto se autorka pokusila o jistou kondenzaci, resp. typologizaci, když 

porovnala cíle spojené s kariérou vs. cíle sociální.

3. U tabulky č. 10, strana 77 autorka uvedla techniku regresní analýzy. Současně uvedla 

výsledek ANOVY – celek. Zkratka ANOVA se standardně užívá pro jednoduchou analýzu 

variance, což je technika dosti odlišná od regresní analýzy. Proto mi není jasné, jakou 

statistickou techniku autorka vlastně použila. Výsledek regresní analýzy je obvykle 

prezentován pomocí regresních koeficientů – jakýchsi vah či vlivu, který vykonávají 

jednotlivé nezávisle proměnné na studovanou závisle proměnnou (v daném případě životní 

cíle). V tabulce 10 ovšem takovéto hodnoty nejsou. Při aplikaci analýzy variance je zase 

obvyklé, že se uvádějí základní parametry popisující jednotlivé proměnné, tj. průměr a 

standardní odchylka. V tabulce 10 ovšem chybějí, což snižuje její výpovědní hodnotu.

4. V tabulce č. 4 a jiných autorka uvádí parametr „pořadí“. Co je tím myšleno a jak byl tento 

parametr odvozen? Je to např. nejčastější hodnota či průměrná hodnota? V tabulce č. 4 i 

jiných bych doporučoval uvést počet respondentů či statistický parametr „stupně volnosti“, 

z nichž se dá rozsah respondentů odvodit. V tabulce č. 4 a jiných by bylo dobré vymezit 



stupnici, v které se data pohybují. Čtenář by si takto udělal rychlou představu o poloze daného 

cíle. 

5. V tabulce č. 10 autorka předloženou dotazníkovou metodologií zjistila, že kariérní cíle jsou 

spjaty s úsilím, zatímco sociální cíle jsou zase častěji spjaty s náhodou. Zdá se mi, že ono 

spojení sociálních cílů a náhody bylo spíše ctností z nouze, že děti neměly na vybranou; 

tušily, že úsilí je nevhodné a proto aplikovaly vylučovací metodu – zbyla jim náhoda. 

„Náhoda“ zde patrně znamená něco jiného než náhoda v matematickém slova smyslu. 

Myslím, že se zde střetávají dvě odlišné schopnosti: klasická, analytická inteligence, která je 

podkladem atribuce č. 3 (kariérní cíle, včetně cílů akademických), a sociálně-emocionální 

inteligence, jež je podkladem atribuce č. 1, tj. oné „náhody“ korelující s cíli sociálními. 

V budoucnu bych se proto přimlouval za obohacení řady nezávisle proměnných ovlivňujících 

životní cíl(e) právě o test emocionální inteligence.

6. K perspektivní orientaci jakožto osobnostního rysu. Mám za to, že perspektivní orientace je 

do značné míry sycena konkrétní kulturou. V oboru specifických poruch učení se setkáváme 

s markerem, který je označován jako kulturní. Jeho obsahem je mimo jiné schopnost uvažovat 

o svém životě z hlediska časovosti. Jsou kultury, jejichž členové jsou vychováváni 

k sledování perspektivních cílů i cílů celoživotních (k nimž patří také vzdělávání), na rozdíl 

od kultur, kde toto je cizí a jejichž příslušníci žijí jen bezprostřední přítomností. Tím není 

řečeno, že ta či ona kultura je hodnotnější; jen pouze to, že je jiná, specifická. Marker kultury 

potřebujeme k tomu, abychom diferencovali reálnou poruchu učení od pseudoporuchy. 

     Hypoteticky můžeme proto říci, že kdyby autorka aplikovala svou výzkumnou metodologii 

na jinou kulturu, než v které se její studie odehrávala, dospěla by pravděpodobně k odlišným 

výsledkům. 

7. Volní vlastnosti byly měřeny výpovědí osob o sobě samých. To je rozumné, chceme-li 

zjistit, co si osoby samy o sobě myslí. Zde ovšem vstupuje do hry sociální deziderabilita – 

jejich odpovědi mohou a patrně jsou zkreslovány ideálem JÁ. Nestálo by za úvahu porovnat 

jejich výpověď s názorem nezaujatých pozorovatelů, v daném případě  učitelů?



V Českých Budějovicích dne 12. Srpna 2013

Jiří Jošt     

           


