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 Předložená diplomová práce má 113 stran a 13 stran návazných příloh (zahrnují in 

extenzo použité metody, dotazníky, tabulky apod.). Po formální stránce má práce všechny 

náležitosti: čestné prohlášení, strukturovaný obsah, český i anglický abstrakt, logicky 

uspořádanou teoretickou i výzkumnou část, diskusi závěrů a seznam literatury. 

Volba tématu 

V rámci širšího tématu vztahu k budoucnosti se autorka snaží podrobněji tématizovat 

vybrané komponenty vztahování se jedince k  budoucnosti s důrazem na prožitek 

smysluplnosti školního učení. Je evidentní, že jde o velmi náročné téma. Autorkamapuje 

hlavní komponenty časové perspektivy u studentů,což samo o sobě je již cenné, protože 

informací z tohoto hlediska u studentů čtyř a osmiletých gymnázií máme relativně málo.Ve 

výzkumu jde však autorka dál a podrobněji analyzuje dílčí komponenty vztahování se jedince 

k budoucnosti, u nichž předchozí výzkumná zjištění potvrdila úzkou provázanost na kvalitu 

vztahování se k budoucnosti (připisovaná instrumentalista učení, hodnotová orientace, 

atribuční tendence jedince). Pro upřesnění a pochopení vnímané instrumentality učení 

přidává analýzu studentského pojetí učení, což je na jedné straně zvláště v zahraničí velmi 

často zkoumaný ukazatel kvality učení, ale ne ve spojení s časovou perspektivou.Dosud se 

mu žádné zahraniční výzkumy velmi pravděpodobně nevěnovaly. Za tento odvážný krok je 

nutné autorku pochválit. 

Obsahové zpracování 

 V teoretické části autorka poměrně důkladně prezentuje východiska své práce. Opírá 

se především o domácí autory, ale prokazuje, že umí velmi dobře pracovat i se zahraniční 

literaturou, a to především při prezentaci metodologických přístupů používaných při 

zjišťování studentova pojetí učení respektive jeho přístupů k učení. Teoretické poznatky 

logicky uspořádává a diskutuje je z hlediska svého výzkumného projektu. 

 Klíčovými pojmy pro diplomovou práci jsou: časová perspektiva, instrumetalita učení 

pro budoucí cíle, hodnotová orientace, atribuční tendence jedince, studentovo pojetí učení. 

Cílem práce je nejen popis těchto pojmů respektive psychologickýchfenoménů, které jsou 

jimi označovány, ale především hledání souvislostí (případně překryvů) mezi těmito pojmy. 

 Výzkumná část je přehledná a pečlivě zpracovaná. Autorka smysluplně využívá 

kombinované metodologie (kvantitativně-kvalitativní) a reflektuje výhody respektive 



omezení těchto přístupů. Volba metodické strategie i konkrétních postupů je vyložena, 

dokumentována a kriticky posouzena.Výsledky výzkumu jsou logicky uspořádány a seriózně 

prezentovány. Poměrně značná šíře sledovaných cílů, početný soubor aplikovaných metod 

vyčleňující velký počet proměnných sebou vždy nese nebezpečí přehlcenosti daty, což někdy 

nedovolí vystihnout pointu celého výzkumu. Diplomová práce je psaná srozumitelným 

jazykem a některé výsledkové pasáže se čtou velice dobře, ale v některých je text přesycen 

výsledky. Z těchto důvodů pozitivně oceňuji kapitolu shrnující výsledky a diskusi kde se 

výsledky a pointy vyjasňují. Závěry práce mohou mít značný aplikační význam, především 

však mohou napomoci k výstavbě nových výzkumných hypotéz (otázek). Příkladem mohou 

být zjištění týkající se studentských pojetí učení. I když nechci zpochybňovat význam pojetí 

učení jedincem, je spolu s autorkou možné se připojit ke kritickému pohledu na možnosti 

diagnostiky pojetí učení, který je využíván v zahraničí a doporučován i v naší literatuře. 

Námět pro diskusi: Pro další výzkum vystupují například otázky vědomého či podvědomého 

zkreslení (míra desiderability), možnosti správné seberflexe v této oblasti či otázka 

specifičnosti respektive obecnosti studentova pojetí učení. 

Průběh spolupráce na diplomové práci 

 Spolupráce s autorkou byla velmi příjemná a efektivní. Autorka začala s prací hned po 

zvolení tématu. Byla pravidelně v kontaktu s vedoucí práce a vždy velice pečlivě plnila zadané 

úkoly. Během spolupráce došlo k výraznému pokroku v pronikání do zvoleného tématu. 

Formální úprava.  

Přílohy jsou funkční a dobře uspořádány. Bibliografie obsahuje jak domácí tak zahraniční 

literaturu. Výběr lze akceptovat, svědčí jak o rozhledu autorky, tak o soustředění na klíčové 

autority, odkazy v textu jsou korektní a jejich tlumočení svědčí o patřičném porozumění. 

V bibliografickém přehledu však nejsou uvedeny všechny v textu citované publikace. V další 

práci by si autorka na tuto chybu měla dát pozor. Grafická úprava práce je promyšlená. 

ZÁVĚR 

 Celkově hodnotím diplomovou práci Jiřiny Borůvkové velmi kladně. Práce splňuje 

všechny požadavky kladené na diplomovou práci na PedFUk – odpovídá svým rozsahem, 

obsahem i způsobem zpracování. Autorce doporučuji ve výzkumné činnosti v dané 

problematice pokračovat. 

Práci doporučuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne. 4.8.2014                   Isabella Pavelková 


