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Posudek na diplomovou práci 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Vliv zobrazení personifikace ve výukových materiálech na retenci naučených znalostí, 

 

kterou předkládá Bc. Tereza Stárková 

 

Učení je nesmírně komplexní proces, do jehož efektivity zasahuje mnoho proměnných na kognitivní, 

emocionální i volní rovině. Autorka se přesto ve spolupráci s týmem odborníků pokusila realizovat 

studii, v níž si kladli za cíl zmapovat význam vybraných aspektů emocionálního prožívání na lepší 

zpracování a využití osvojeného učiva. Jak sama v úvodu práce říká, pozornost není tolik věnována 

kognici, která byla vždy těžištěm výzkumů zaměřených na učení, ale emocím. Už samotný tento úhel 

pohledu na proces učení lze pokládat za významný přínos předkládané práce. K tomu se však ještě 

přidává experimentální design výzkumu za využití moderních prostředků sběru dat (eye tracker), jenž 

řadí realizovanou studii mezi unikátní výzkumy, doposud jen zřídka realizované v našem prostředí, 

natož v rámci projektů diplomových prací. O aktuálnosti, potřebnosti i přínosu předložené práce tedy 

není sporu. 

V teoretické části autorka vymezuje emocionální aspekty procesu učení, resp. teorie, které se této 

problematice věnují. Detailněji se pak zabývá tzv. emočním designem ve výukových multimediálních 

materiálech a kognitivně afektivní teorií učení s multimédii, neboť to jsou klíčová východiska dále 

popisované studie.  

Informace v teoretické části jsou vzájemně porovnávány, tříděny, kategorizovány, konfrontovány, což 

vše dokládá autorčin vhled do problematiky i schopnost kritického myšlení. Text rozhodně není pros-

tým kompilátem a staví na bohatém výčtu zahraniční literatury. Jeho stinnou stránkou je poněkud 

vyšší množství překlepů, které dále pokračují i v empirické části práce, v níž vedou i k tak úsměvným 

momentům, jako je záměna proměnných za proměnlivé (str. 50). Za nejrušivější pokládám obrat 

„učení se“, který se v textu vyskytuje velmi často (jedná se o verbální substantivum, jehož základní 

tvar je učení - takto je označován i kognitivní proces, používané zvratné se, které je v textu navíc, 

narušuje z pohledu čtenáře plynulost textu). Navíc je teoretické část na diplomovou práci až nezvykle 

stručná. Hutnost sdělení přitom někdy pro nezaujatého čtenáře může být na úkor porozumění. 

V empirické části je prezentován nesmírně pozoruhodný výzkumný projekt, jenž do určité míry repli-

kuje studii realizovanou v zahraničí, ale je rozšířen a zčásti adaptován na naše poměry. Je zřejmé, že 

design výzkumu byl velmi detailně promýšlen a propracován a celá realizace studie kladla vysoké 

nároky na odbornou metodologickou práci, ale také na čas a energii realizátorů projektu. Jedná se o 

velmi podrobnou studii, která byla členěna do několika částí, sběr dat probíhal v určité etapě 

s každým probandem individuálně, což s sebou neslo mnoho hodit intenzivní a systematické práce. 

Do předvýzkumu i samotného výzkumu byly přitom zařazeny desítky respondnentů. 

Empirická část se poněkud netradičně člení na obsáhlou kapitolu předvýzkum a další kapitoly, v nichž 

je rozebírán samotný výzkum. Popis metod sběru dat je přitom zařazen do předvýzkumu. Jeho vý-

sledky jsou i shrnuty a diskutovány, ač v dané kapitole se přímo o diskusi nejedná, spíše o shrnutí. 



 2 

Zvolená strategie popisu výzkumného designu pak asi vedla k tomu, že při popisu výzkumného vzorku 

v kapitole 5.2.3 (předvýzkum) a v kapitole 6.3 se některé pasáže doslova opakují. 

Tak, jako je hutně zpracována teoretická část, jsou z mého pohledu až příliš hutně zpracovány také 

výsledky i prezentovány hypotézy. Text se z těchto důvodů bohužel příležitostně stává nepřehledný, 

čtenář musí neustále listovat a hledat tabulky, na něž je odkazováno na jiných stranách, než jsou vý-

sledky verbálně popisovány. Tyto drobnosti, včetně nejednotného užívání pojmu skór a skóre (nepo-

dařilo se mi odhalit, zda je v užití pojmů nějaký systém, možná ano), bohužel škodí celkovému dojmu 

z práce. 

Výsledky nepodpořily stanovené hypotézy, ani výstupy z dříve realizovaných zahraničních studií. Au-

torka se v diskusi, která se v části výsledky tomuto útvaru již skutečně podobá, snaží z různých úhlů 

pohledu interpretovat, proč se tomu stalo. Navzdory některým limitům práce i kritickým momentům 

pokládám celou studii za pozoruhodnou a oceňuji, že se autorce podařilo zapojit do odborného týmu, 

jenž celý projekt realizoval. Rozhodně se nejedná o diplomovou práci, která by nenašla další využití. 

Naopak naznačuje řadu dalších cest, jimiž se výzkum může ubírat. 

 

Na závěr otázky: Existují i jiné výzkumné designy, které pracují s emocionální složkou učení, ale nevy-

užívají přitom personifikaci sdělovaných informací? Domnívám se, že pro retenci a transfer naučené-

ho, jde-li o práci s vysokoškolskými studenty, oči namalované na buňkách nemusí být dostačujícím 

podnětem. Nebo existují doklady, že při komplexnějších studiích zahrnujících emocionální složku čení 

vstupuje do sběru dat tolik nekontrolovaných proměnných, že je použitá redukce v současné době 

jedinou možností? 

 

Bc. Tereza Stárková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporuču-

ji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 

 

Doporučené hodnocení: velmi dobře 

 

Praha 13. 5. 2017                                                                                                    PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 


