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        Předkládaná diplomová práce se na 60 stranách textu věnuje významnému tématu motivace 

žáků na 2. stupni ZŠ. Z práce autorky vznikl zajímavý a obsahem i způsobem zpracování kvalitní 

materiál, dokumentující aktuální stav poznání komponent motivace žáků 2. stupně základní školy.  

     Teoretická část práce (40  stran) prokazuje autorčino zaujetí zvolenou tématikou a její důkladnou 

teoretickou přípravu pro následnou realizaci výzkumu. Autorka postupuje od popisu a analýzy 

základních motivačních tendencí v osobnosti – potřeb, pokračuje analýzou hodnotové komponenty 

motivace. Překvapivě krátká (pouze 1 strana) je kapitola o zájmech jako motivačních tendencích 

osobnosti, rovněž překvapivé je pro mě umístění kapitoly Motivace až v závěru teoretické části.             

     Praktická část práce (20 stran) prezentuje postup a výsledky výzkumu žákovské motivace, 

realizovaného prostřednictvím dotazníku mezi žáky čtyř tříd 2. stupně na ZŠ Husova v Liberci, kde 

autorka vykonávala průběžnou i souvislou pedagogickou praxi. Údaje získávala autorka 

prostřednictvím polostandardizovaného dotazníku, přizpůsobeného pro potřebu výzkumu pro DP. 

Autorka zkoumá komponenty motivace žáků v jednotlivých ročnících. Následně vztahuje získané 

údaje ke stanoveným hypotézám.  

 

     Pozitivně hodnotím výběr tématu. Autorka přináší zajímavá zjištění i pohledy na tématiku 

žákovské motivace. Chválím autorku za poctivě napsanou teorii – text je smysluplný, soudržný               

a uspořádaný. Zajímavé a pro studium motivace přínosné je převzaté členění komponent motivace 

(zvědavost, kontrola, fantazie, výzva).  Pochvalu zasluhuje i precizně vypracovaný dotazník, 

pečlivě volený        a charakterizovaný výzkumný vzorek i samotná realizace vlastního výzkumu. 

     S politováním ovšem musím autorce vytknout svévolné nakládání s prameny a použitou 

literaturou. Autorka v textu zmiňuje realizované výzkumy či odborné texty různých, zejména cizích 

autorů (např. str. 13, 44, 59, 68-70), ale v seznamu literatury tyto práce ani autory nenajdeme. Jinde 

autorka  cituje zcela bez odkazu na zdroj informací  (str. 27; celá kapitola č. 7 na str. 50-51, kde 



nenacházíme jediný odkaz na práci zmiňované japonské badatelky Carreiro). Poměrně dlouhé části 

textu pak odkazují na jediný zdroj (např. pouze Helms na str. 15-19,  pouze Vagnerová na str. 34-37 

diplomové práce) – určitě by prospěla  komparace či konfrontace s přístupy dalších autorů.  

V seznamu literatury nacházíme jen 21 publikací a 5 internetových zdrojů, přitom v práci je 

zmiňováno mnohé, co v seznamu literatury nenajdeme. 

          Pro příští podobnou práci bych autorce doporučila zvážit počet položek dotazníku (18+22)                 

a následně umocnit hodnotu údajů zjištěných takto velmi podrobným dotazníkem také lepší 

statistickou analýzou dat – autorka pracuje jen s četností výskytu odpovědí a aritmetickým 

průměrem. A určitě by měla následovat i hlubší kvalitativní analýza a interpretace zjištěných údajů. 

V kapitole Diskuze už neočekáváme rozsáhlejší teoretický rozbor tématiky  (str. 69).  

     I přes uvedené – zejména formální - nedostatky autorka prokazuje kvality absolventky 

vysokoškolského studia: skutečný zájem o společensky a pedagogicky významné téma, 

rozsáhlé i hluboké studium materiálů i schopnost připravit a realizovat výzkum. 

 

Pro diskusi při obhajobě pokládám následující otázky: 

• Zamyslete se nad předpoklady pedagogovy práce ve vztahu k získání motivace žáků. 

Jakými metodami a formami může učitel „hledat oblasti, ve kterých žák vyniká, tyto 

oblasti rozvíjet a u žáka je vyzdvihovat? (viz str. 23) 

• Jak budete v budoucí pedagogické praxi přistupovat k žákům „s potřebou vyhnout se 

úspěchu“? (viz str. 24) 

• Lze do hypotézy č.2 takto promítat svou vlastní zkušenost ? (V  komentáři k hypotéze 

neupřesňujete, zda se jedná o konkrétní zkušenost s touto třídou nebo o zkušenost  se 

šestými třídami obecně).  

•  Jakou statisticky přínosnější metodu byste - na základě právě získaných zkušeností - 

zvolila pro další obdobný výzkum ? 

            

     Obsahově, formálně i jazykově a obrazově práce splňuje kritéria pro udělení 

vysokoškolského diplomu. Diplomová práce obohacuje současné pedagogické poznání                              

i pedagogickou praxi současných i budoucích učitelů.  

     Vzhledem k uvedeným skutečnostem a výtkám navrhuji  hodnocení: velmi dobře                                 

a přeji diplomantce hodně radosti a úspěchů v její další pedagogické práci.   

 

V Liberci, dne 5. ledna 2011 

 

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. 


