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Diplomová práce Jiřiny Borůvkové se věnuje vztahu instrumentality učení a časové 

perspektivy. S ohledem na studijní nároky na studenty, akcent na společnost vzdělanosti, která 

vzdělání chápe jako předpoklad možného uplatnění člověka nejen na trhu práce, se dané téma jeví 

jako velice zásadní. Výzkumná otázka totiž směřuje do oblasti motivace a autoregulace jedince. 

Autorka v podstatě hledá odpověď na otázku, v čem studenti spatřují přínos učení a s jakými 

dalšími charakteristikami je pozitivní vztah k učení spojen, a to ve vztahu k časové perspektivě 

jedince (cílům, které si klade). 

Teoretická část je zaměřena na představení základního teoretického rámce. Jiřina 

Borůvková pracuje s klíčovými teoriemi, přičemž navazuje na vědecké poznatky své vedoucí 

práce. To pokládám za příkladné a ideální pro budování kontinuity vědeckého poznání. I proto je 

teoretická část dobře strukturována a dospívá k závěru, který by bylo lze chápat jako formulování 

hypotéz. Možná jen by stálo za to, je systematicky a graficky strukturovat (H 1 – H x). 

V teoretické části by bylo možné také představit rešerši teoretických konceptů týkajících obsahů 

životních cílů mladých lidí (jak mladí lidé uvažují o možných životních cílech, co je pro ně 

motivační vizí). Jistě ne nezajímavé by bylo spojit výzkumy časové perspektivy s výzkumy 

hodnot, které mladí lidé mají (např. Prudký). Bez ohledu na tento dílčí podnět, musím 

konstatovat, že již v teoretické části textu se práce jeví být velice ambiciózní a široce 

koncipována, takže poznámka pramení spíše mé dychtivosti. 

Jiřina Borůvková pro řešení výzkumných otázek shromáždila poměrně rozsáhlý soubor 

dat. Správně sáhla k nástrojům, které použili badatelé před ní, což zvyšuje možnost komparace 

nálezů. K získání dat navíc přistoupila velice systematicky. V rámci reflexe užitých metod by 

úvahu možná zasloužily důsledky toho, že slohovou práci autorka zadala v kontextu dalších 

doplňujících otázek. To jistě ovlivnilo probandy při koncipování vyprávění o budoucnu, ovlivnilo 

to, jaké obsahy a roviny sdělení do slohu zařadili. Autorka sama na tuto skutečnost vlastně 

upozorňuje, ale do souvislosti s designem výzkumu ji nedává (s. 37 dole). 

Metodologii výzkumu autorka identifikuje jako smíšenou. Hovoří o kvalitativním a 

kvantitativním výzkumu/analýze, což prvoplánově odvozuje od způsobu získání (vytvoření) dat: 

sloh x dotazník. Podle mne ale typ výzkumu není dán technikou sběru dat, ale přístupem k nim. 

Autorka při analýze některých otevřených otázek a slohu spíše použila obě metodologie zároveň. 

Dokonce by bylo možné vést metodologický spor o tom, do jaké míry je konstruování 

jednotlivých kategorií, které pak následně nejsou propojeny do vztahové sítě, vlastně 

operacionalizací statisticky vyhodnocovaných proměnných. (Tato kritika neplatí ve vztahu ke 

kazuistikám.) Celkově pojmová nepřehlednost v oblasti metodologie ale prezentaci a analýze dat 

nevadí. Naopak bylo zajímavé, že autorka propojila data získaná různými technikami sběru 

v rámci jedné kvantitativní analýzy. (Viz níže.)  

Kvantitativní metodologie při zpracování dat se opřela o základní statistické procedury. 

Východiskem bylo logicky zjištění četnosti. Ne vždy autorka stanovila statistickou významnost u 

porovnávaných skupin a proměnných (zejména tam, kde vycházela z operacionalizace dat na 

základě generování kategorií = v tzv. kvalitativním výzkumu, což by pro mne bylo zajímavé). 

Posléze, v souladu s dynamikou výzkumu Jiřina Borůvková přikročila ke korelacím klíčových 

proměnných. Kvantitativní analýzu tedy pokládám s ohledem na stupeň graduace za adekvátní. 

Formální poznámkou je, že při zaokrouhlování procent by měl být součet v sumě roven 100% 

(srov. s. 53). 



Prezentace a intepretace dat založená na konstrukci kategorií vyniká svoji precizností a 

s ní spojenou popisností. Je především kvantifikací nálezů a nepřináší žádnou badatelsky 

zajímavou přidanou hodnotu. Přínos ale vidím ve vytvoření proměnných, které pak vstoupily do 

kvantitativní analýzy, mohlo se to týkat i více proměnných (viz i níže). 1   

Analýza dotazníku je přehledná, interpretačně zajímavá také tím, že autorce výsledky a 

použité nástroje analýzy umožňují hned několikeré statisticky podložené srovnání (v rámci dat i 

v rámci jiných výzkumů) a s tím spojené interpretace. Tato část práce je nejen dynamická a 

graduje, ale také přináší nová a zajímavá zjištění a jejich výklad. Zde autorka potvrzuje, že má 

analytické myšlení a je schopna ho aplikovat. Pro práci by byla jistě zajímavá i kvantitativní 

analýza vztahu mezi pojetím učení a sledovanými cíli, případně jinými proměnnými (viz s. 30).  

Tento vytčený úkol ovšem autorka realizovala představením kazuistik. Ty jsou voleny 

jako mozaika rozdílných přístupů studentů. Skrze kazuistiky pak autorka odhaluje i jiné typy 

závislostí (rozpracovanost představ = chuť plnit školní úkol a instrumentalita učení).  

Diskuse a závěr jsou pak shrnutím poznatků, připomenutím autorů, s nimiž autorka vedla 

diskusi již při popisu a interpretaci dat. Sympatická je diskuse s konceptem „pojetí učení“. Jiřina 

Borůvková otevírá otázku, zda je tento koncept dostatečně propracován. Kladu tedy návaznou 

otázku, zda by do problému nevneslo světlo přidržet se vývojového hlediska, které by umožnilo 

kumulaci všech definičních rámců, co je učení. 

Formulace autorky jsou v závěru práce již vytříbené a potvrzuje se tak, že formulační 

zběhlost je otázkou cviku. Doporučovala bych zapracovat na interpunkci. (psaní čárek před a to a  

a proto). Po stránce grafické je text přátelský. Nevykazuje chyby v citační normě. 

Předložená práce má poměrně široký záběr. I přes to se Jiřině Borůvkové daří držet text po 

stránce obsahové a formální konzistentní. Autorka si vytkla cíl, výzkumné otázky a odpověděla na 

ně. Výzkum vyniká precizností jak po stránce sběru dat, tak po stránce vyhodnocení. Pojmový 

zmat v metodologii (kvalitativní x kvantitativní) chápu spíše jako nedorozumění vyplývající 

z odlišných metodologických škol, které zastávám já a autorka. Vlastní analýza a interpretace dat 

je poctivá a konzervativní. Když autorka opakuje nálezy svých předchůdců (deskripce pojetí 

učení), má to svůj účel. V propojení s dalšími proměnnými totiž přináší nové důležité poznatky a 

inspirace.  

  

Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Dílčí otázky pro případnou diskusi v rámci obhajoby: 

1. Ve výzkumech hodnot v ČR je zdraví na prvních místech (Prudký). Nicméně výzkum 

gymnaziální mládeže to nepotvrzuje. Jak to lze vysvětlit? 

2. Proměnnou snadnost/obtížnost cíle chápu jako pro probandy obtížnou. Zajímalo by mne proto, 

zda studenti neměli s touto položkou v dotazníku potíže, zda jim badatelka nemusela vysvětlovat 

její podstatu? 

 

V Praze 26. 8. 2014 

 

Dana Bittnerová 

                                                           
1
V rámci kvalitativní analýzy bych uvažovala o rozdílech v obsahovém pojetí budoucnosti. Jako východisko 

bych skutečně vyšla z analýzy slohů. Zaměřila se např. na „typického“ studenta (budoucnost osamostatnění; 

budoucnost nová rodina) x „atypiského“ studenta (jistá budoucnost /studia SŠ a VŠ a důchod/; odmítající 

plánovat), tedy vytvořila typy na začátku analýzy (viz kazuistiky) Pak bych tyto typy zahrnula mezi proměnné a 

následně sledovala jejich odpovědi v dalších částech dotazníku. Tak by celá práce nejen gradovala, ale přinesla 

by i oporu pro relevanci závěrů. 

 


