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Cílem předložené práce je prozkoumat vliv grafické personifikace ve výukových materiálech na 

emoční stav studenta, jeho pozornost a výsledky učení. Hlavní výzkumnou metodou je experiment, 

který kombinuje data získaná dotazníky/znalostními testy a behaviorální data (sledování očních 

pohybů). Práce je dobře situována v kánonu tzv. „emočního designu“, podoblasti pedagogické 

psychologie (educational psychology). Přímo přenáší do českého prostředí recentní americkou studii 

(Mayer & Estrella, 2014) a významným způsobem ji rozšiřuje. Práce je aktuální, ambiciózní a má 

publikovatelný potenciál. Je třeba také zdůraznit, že autorka je nejen spoluautorkou zahraničního 

konferenčního článku o předvýzkumu, který byl proveden v rámci této diplomové práce, ale v práci 

také nepřímo navazuje na jinou studii, jíž je rovněž spoluautorkou, která byla publikovány 

v zahraničním periodiku s IF 2,8.

Po formální stránce má práce 73 stran včetně obsáhlého seznamu literatury a přílohy s 24 stranami. 

Literatura obsahuje přes 70 převážně zahraničních titulů.

Co se struktury a jazykové stránky týče, lze konstatovat, že práce je psána velmi pěknou češtinou a 

je přehledně členěna na Úvod, Teoretickou část, Výzkumnou část a Závěr. Podkapitoly jsou víceméně 

logicky strukturovány, i když v některých místech by šla struktura práce vylepšit (např. kap. 3.2.1 

zařadit jako 3.3 a kap. 3.3.1 jako 3.5). Na textu je bohužel patrné, že byl dokončován narychlo. Práce 

obsahuje překlepy (i když nikoli dramatické množství), místy autorka střídá singulár a plurál (udělala 

jsem vs. udělali jsme), místy vypadlo číslování kapitol (např. v kap. 5 a 8). V textu se občas informace 

zbytečně opakují (např. 4. odstavec, s. 26-27); jindy je text naopak příliš hutný (zejm. teoretická část, 

viz dále). 

Teoretická část postupně představuje emoční teorie a teorie spojující pozitivní emoce s kvalitou 

učení a celkem systematicky směřuje k představení recentní podoblasti pedagogické psychologie, tzv. 

„emočnímu designu“. Tato oblast studuje, jaké úpravy vzdělávacích materiálů mohou emočně 

pozitivně aktivizovat jedince a tím přispět ke kvalitě učení. Autorka důsledně analyzuje výsledky 

předchozích prací provedených na tomto poli (pokud vím, žádnou z klíčových studií nevynechala) a 

vytváří si půdu pro představení své studie a hypotéz. Bohužel, v teoretických pasážích je „hutnost“ 

textu asi nejvíce patrná; autorka mohla více zdůrazňovat, co z jednotlivých teorií vyplývá pro její 

vlastní výzkum (a nenechávat na čtenáři, aby si to domyslel). Místy text nedovysvětlí vše, co by bylo 

třeba (např. Pekrunova teorie zdůrazňuje vliv pozitivních aktivizujících emočních stavů na učící 

procesy, nikoli pozitivních stavů obecně, s. 14; zatím neexistuje dotazníková metoda pro spolehlivé 

měření kognitivní zátěže, nikoli metoda obecně, s. 25). Autorka rovněž bojuje s neustálenou českou 

terminologií; ne vždy úspěšně (např. pro pojem „extraneous cognitive load“ střídá „vnější kognitivní 

zátěž“ a „extrinsická kognitivní zátěž“; lepší by bylo „nadbytečná kognitivní zátěž“). 



Výzkumná část se věnuje nejprve předvýzkumu (N = 26) a poté hlavní studii (N = 142). Velikost 

vzorků je odpovídající. Vyzdvihuji zejména to, že autorka v designu hlavní studie reflektovala klíčový 

výsledek předvýzkumu: totiž zjištění, že přítomnost eye-trackeru jako měřícího zařízení může 

ovlivňovat emoční stavy probandů, a tudíž je přítomnost eye-trackeru třeba zkoumat jako 

samostatný faktor. Autorka formuluje šest hypotéz; studie je navržena tak, že hypotézy lze 

prozkoumat; a autorka tak také postupně činí. Samotnému provedení studie lze těžko něco vytknout. 

Autorka poměrně důkladně analyzuje kvantitativní data, přičemž si je zároveň vědoma omezení 

statistických modelů, které plynou z neúplného 2 x 3 designu, a reflektuje je. Autorka následně 

výsledky diskutuje a uvádí do širšího kontextu; zejména poukazuje na fakt, že výsledky studií z oblasti 

„emočního designu“ provedené na amerických vzorcích nemusí být replikovatelné v českém 

prostředí díky jinému školskému prostředí. Z navazující diskuse je zřejmé, že autorka si je také dobře 

vědoma potenciálních omezení celé práce (např. absence standardizovaných dotazníků), které však 

nesnižují hodnotu práce. Textová část je však opět slabší. Autorka opomněla uvést údaje o vnitřní 

konzistenci dotazníků a opomněla představit dotazník situačního zájmu a počáteční úzkosti. 

V metodické sekci není popsán způsob práce s eye-trackerem (pouze je konstatováno, u kolika 

probandů byl použit). Není zřejmé, z čeho vyplývá poměrně neintuitivní hypotéza 5 (asi ze studie Park 

et al., 2015 a druhého experimentu studie Plass et al., 2014?). Autorka správně komentuje statistické 

trendy, ale značka u p-hodnot má být †, nikoli *. Tabulka 5 obsahuje podle popisu srovnání tří 

hlavních podmínek, ale soudě podle stupňů volnosti autorka testovala rozdíly mezi všemi pěti 

skupinami. Text obsahuje překlepy, z nichž některé mění smysl vět (např. s. 53 dole: zřejmě má být p

= ,012, nikoli ,380; s. 55, „použití eye trackeru při učení z personifikované prezentace negativně

ovlivnilo“ => má být asi pozitivně; Tab. 10, poslední buňka vpravo dole, má zřejmě být P1: P1 << P1-

ET, nikoli >>). K této části mám na autorku následující otázky:

 V práci je analyzován vliv pozitivního emočního stavu měřeného před intervencí na výsledky 

učení; jak by to dopadlo, kdyby autorka analyzovala vliv emočního stavu měřeného po

intervenci na výsledky?

 Neliší se mezi skupinami čas, který skupiny strávily s intervencí?

 Neměl by být sebe-odhad předchozích znalostí účastníků použit ve statistických testech jako 

kovariát?

Celkově:

 pozitivně hodnotím zejména provedení empirické části práce;

 pozitivně hodnotím také „zakotvení“ studie v aktuálním a relevantním kontextu

 celkově hodnotím pozitivně práci s literaturou;

 moje hlavní výtka směřuje k tomu, že text by zasloužil ještě důkladné pročtení za účelem 

opravení nepřesností, obtížně srozumitelných pasáží a doplnění některých informací.

Předloženou práci hodnotím VELMI DOBŘE a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

Posudek byl vytvářen ve spolupráci s konzultantem práce Mgr.Cyrilem Bromem, Ph.D.
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Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.


