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Autorka bakalářské práce, Anežka Charvátová, se zaměřila na oblast učení a na domácí 
přípravu u žáků základní školy. V posledních dvou desetiletích prochází české základní školství ve 
výukových metodách rychlým vývojem. Jeho hlavním znakem je rozmanitost výukových přístupů a 
– především ve větších městech – i jejich rozšiřující se nabídka v rámci škol s rozličnou vzdělávací 
koncepcí. Zkoumání uvedené problematiky je tak bezpochyby velmi žádoucí. 

Bakalářská práce je strukturována do dvou celků, teoretického a empirického. Teoretická část 
sestává z devíti hlavních kapitol. První tři předkládají základní informace o učení a vzdělávání. 
Čtvrtá kap. obsahuje bližší popis edukačního přístupu a používaných metod na FZŠ Otokara 
Chlupa. V další kap. se autorka stručně zabývá motivací. Kapitoly 6-8 se zaměřují na zásady a styly 
učení a na některé vyučovací metody. V poslední kapitole je vysvětlen pojem metakognice. 

 Ve výzkumné části autorka oslovila pomocí dotazníku žáky a žákyně 5. a 9. ročníku 
navštěvující FZŠ O. Chlupa (N=60) a provedla i rozhovory s jejich učiteli (N=10). Nálezy získané 
od žáků autorka procentuálně vyhodnotila v grafech. Z kvalitativních dat, získaných od učitelů, se 
zaměřila na nejčastěji se vyskytující odpovědi.  

Text teoretické části bakalářské práce je psán čtivě, po obsahové stránce je však velmi 
obecný. Kapitoly nejsou seřazeny v logickém sledu: teoretický text o metakognici je zařazen až na 
konci teoretické části, kde lze očekávat spíše kapitoly syntetizující předchozí poznatky, aplikace 
směřující do praxe, text související s cíli výzkumu apod. V úvodu práce ani v její teoretické části 
není zdůvodněno zařazení kapitoly o specifikách výuky na FZŠ O. Chlupa, její smysl je zřejmý až 
při četbě výzkumné části. Tato kapitola také postrádá jakékoli bibliografické odkazy. Počet 
informačních zdrojů je dostatečný, převážně však jde o monografie – ponejvíce o vysokoškolské 
učebnice a slovníky. Zahraniční literatura absentuje. Elektronické zdroje nejsou odkázány podle 
citační normy (resp. si o nich čtenář bez pracného dohledávání na internetu nemůže učinit žádnou 
představu). Zásadním problémem teoretické části ovšem je, že více než 50 % celého textu tvoří 
přímé (doslovné) citace. Některé kapitoly jsou takřka či úplně přepsány z odkázaných zdrojů 
(např. text na s. 8-12, dále na s. 23-28).  

V textu se vyskytuje řada dílčích nejasností: Co například znamená, že žáci na zmíněné ZŠ 
mají možnost vyjadřovat se k obsahu výuky a k chodu školy (s. 12.)? Znamená to, že do těchto 
záležitostí mohou zasahovat? Nebo že na této škole existuje nějaká vhodnější platforma než např. 
školní parlament, který je běžnou institucí dnešních škol?  

Diskutabilní je např. i tvrzení, že „dnešní školy … některé metody zanedbávají a poté žáci 
nemají dobře zvládnuté dovednosti a postoje“ (s. 22). K uvedenému se nabízejí tyto otázky: Bylo to 
v minulosti jinak? Je pro kvalitní výuku nutné začlenit všechny dostupné výukové metody? V textu 
nejsou uvedeny žádné výsledky srovnávacích výzkumů, které by vztah mezi množstvím 
uplatňovaných metod a kvalitou získaného vzdělání (či nabytých dovedností) žáků dokládaly. 
Z čtenářského hlediska je vhodné uvádění názvů nepříliš známých výukových metod resp. technik 
doplnit alespoň stručným vysvětlením jejich podstaty (např. na s. 24 a 26). 

Ve výzkumné části autorka nashromáždila dostatečný objem dat. Způsob, jakým je výzkum 
popsán a proveden, však nálezy z velké části znehodnocuje. Cíl výzkumu je formulován vágně. 
Není z něj příliš jasné, co chce autorka zkoumat a jak operacionalizuje sledované jevy. Chybí 
formulace hypotéz (pro kvantitativní část práce) i výzkumných otázek či tezí pro kvalitativní část. 
S tím souvisí fakt, že výzkumu chybí i stěžejní analytická část (Diskuse). Kdyby autorka při studiu 
odborné literatury k bakalářské práci přečetla nějakou výzkumnou časopiseckou studii, význam této 
části výzkumu by pro ni byl zřejmý a velmi pravděpodobně by ji uvedla i ve svém textu.  



Teprve v závěru práce se čtenář dozvídá, že autorka ověřovala hypotézu ve znění, že se u 
starších žáků bude oproti mladším vyskytovat ve větší míře systematické, uvědomělé učení (s. 57).  
V této souvislosti by ovšem čtenář v předchozím textu očekával informace o kognitivně vývojových 
změnách v dětství a dospívání. Další otázky zmiňované mezi cíli výzkumu (např. do jaké míry se 
žáci umí učit) nebyly výzkumem vůbec sledovány.  

Teoretický popis dotazníku a rozhovoru jakožto obecných metod je spíše nadbytečný. 
Vysvětlení podstaty dotazníku přímou citací ve znění: „ [jde o] velmi frekventovanou metodu 
získávání dat“ (s. 30) nevypovídá nic o podstatě použitého dotazníku v této práci. K výkladu pojmu 
„validita“ (s. 30): chce-li jej autorka vyložit, měla by ho objasnit přesněji. Není také zřejmé, proč by 
míra pravdivosti odpovědí byla více ohrožená při použití dotazníku než při použití jiných metod 
(např. rozhovoru).  

U popisu rozhovoru chybí údaje o jeho typu (např. o míře strukturovanosti), nejsou zde 
prezentovány okruhy otázek, chybí popis způsobu sběru dat a způsob zaznamenávání odpovědí. 

Také použitý dotazník se jeví jako problematický. Zejména pro žáky 5. ročníků je poněkud 
dlouhý, formulace mnoha položek jsou příliš složité. Obsahuje také velký počet odborných výrazů, 
kterým pravděpodobně nerozuměli ani žáci 9. ročníků, natož ti mladší. Autorka předvýzkum 
neprovedla a nebyla ani přítomna při sběru dat, takže nemá žádnou zpětnou vazbu o tom, jak 
obsahu dotazníku respondenti rozuměli (odkliknutí některé z nabízených variant v elektronické 
aplikaci není problém ani pro žáky, kteří obsahu otázek nerozumí).  

Problematické se jeví také vyhodnocování dat a jejich prezentace. Analýze kvalitativních 
nálezů chybí nějaké interpretační teoretické zakotvení. Autorka pouze zmiňuje nejčastěji se 
vyskytující odpovědi. Neuvádí však, kolik oslovených učitelů se tímto způsobem vyjádřilo. 
Interpretace dat dokládá úryvky z rozhovorů (učitelé 1, 2 či 3), nicméně není jasné, od kterých 
učitelů z deseti oslovených vyučujících byly získány. Vždy cituje takto očíslované „učitelky“, 
přičemž není jasné, zda jde stále o tytéž (osloveného učitele autorka např. necituje ani jednou). 
Kvantitativní nálezy autorka neověřovala žádným statistickým testem. Není ani jasné, z kterých 
položek při tomto ověřování vycházela.    

K některým dílčím nesrovnalostem: Překvapující je tvrzení, že poměr pohlaví je v obou 
třídách takřka vyvážen, protože devátý ročník navštěvuje téměř o čtvrtinu více dívek než ročník 
pátý. Některé rozdíly, resp. pozitivní vývoj směrem k vyspělejší školní přípravě, tak mohly být 
ovlivněny genderovou nerovnovážností, ale také výše zmíněnou obtížnou srozumitelností některých 
otázek mladším respondentům. 

Mnohé položky dotazníku byly formulovány nevhodně a ledabyle. U položky 4 chybí 
v nabídce odpovědí možnost přípravy 1-2 hodiny denně (to, že každodenní domácí příprava trvá 
třetině starších žáků 2 a více hodin, je alarmující, nicméně může jít právě o artefakt vadné 
formulace nabízených odpovědí). Otázka 6 se jeví z hlediska výzkumného cíle nadbytečná; ot. 7 se 
zdá být také chybně formulovaná: pokud autorka předpokládá s věkem se rozšiřující varianty učení, 
pak na ni tato otázka s jedinou možnou volbou odpovědi neodpovídá. Podobných nepřesností je 
v textu celá řada. 

Na druhou stranu oponentka velmi oceňuje, že si je autorka některých dílčích chyb vědoma a 
upozorňuje na ně. Lze tak předpokládat, že autorka patrně dostatečně nevyužila svůj dobrý studijní 
potenciál.  

Závěr: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na velmi významnou problematiku. 
V předložené podobě však obsahuje řadu závažných nedostatků z hlediska koncepce i z hlediska 
zpracování v části teoretické i empirické. Neodpovídá tedy požadavkům kladeným na závěrečné 
vysokoškolské práce. Vzhledem k uvedenému ji nelze hodnotit jinak než stupněm: 

 

„neprospěla“         Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 

V Praze dne 11. 7. 2015 


