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ÚVOD 

Oponovaná dizertačná práca sa venuje veľmi aktuálnej a potrebnej téme implementácie bádateľsky 

orientovanej výučbe do predmetu chémia, ktorá sa v našom školstve len postupne testuje a ojedinele aj 

využíva ako metóda, ktorá rozvíja učenie sa žiaka, jeho zručnosti a kompetencie a pripravuje aj 

niektorých žiakov, ktorí prejavia hlbší záujem o chémiu na kariérnu cestu budúceho vedeckého 

pracovníka. Bádanie je v každom dieťati od narodenia, len keď nastúpi do školy, jeho zvedavosť 

a záujem o bádanie upadá v množstve prijímaných vedomostí, bez možnosti sa nad jednotlivými 

pojmami zamyslieť, klásť si otázky a hľadať na ne odpovede. Učitelia tiež skôr uprednostňujú 

odovzdávanie hotových vedomostí, aby plnili vedomostný štandard a nie sú pripravovaní 

v pregraduálnom ani postgraduálnom vzdelávaní na potrebné zmeny procesu učenia koncentrovaného 

na žiaka a na riadenie a hodnotenie procesu učenia sa žiaka, t.j. na potrebnú a nevyhnutnú 

transformáciu vzdelávania pre 21. storočie. 

Tieto úvodné poznámky sú dôležitým východiskom hodnotenia dizertančnej práce, ako celku a zvlášť 

spracovania kľúčového  jadra  témy -  implementácie konkrétneho pedagogického projektu BOV do 

vyučovania chémie na ZŠ a gymnáziu.  Predložená dizertačná práca má rozsah 115 strán, obsahuje 12 

príloh (141 strán). V práci je nazhromaždené veľké množstvo zaujímavých výskumných poznatkov. 

Autora pracovala s pomerne veľkým počtom odborných zdrojov, knižných, časopiseckých  a 

internetových (v práci sa uvádza 93 citovaných zdrojov).  Dizertačná práca je obohatená 3 obrázkami, 

15 grafmi a 38 tabuľkami. 

 

 

Cieľ dizertačnej práce 

 

Cieľ  práce,  presne formulovaný v Úvode aj  Závere práce (pri zhodnotení) (str. 16 a 109): „ vytvoriť 

súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku Chemický 

dej pre bádateľsky orientovanú výučbu na základných školách a gymnáziách a zistiť účinnosť bádateľsky 
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orientovanej výučby vo vyučovaní chémie vzhľadom na rozvoj konceptuálneho porozumenia poznatkov, 

rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a formovanie názorov a postojov žiakov k predmetu chémia a 

bádateľsky orientovanej výučbe …“ sa autora pokúsila naplniť rozsiahlou prácou a premysleným 

výberom výskumných metód a prostriedkov. Veľmi pekne sú formulované čiastkové ciele, 

charakteristiky premenných výskumu, hlavná hypotéza a pracovné hypotézy pre výskum na ZŠ a 

gymnáziu. Premyslene a logicky sú vypracované kognitívne testy (pretest a posttest), škálované 

dotazníky pre učiteľa a žiaka k zisteniu ich postojov k vyučovaniu chémie a štrukturované rozhovory 

pre učiteľa a žiaka pre skúmanie ich postojov k BOV. Oceniť treba najviac tvorbu vlastných 9 

metodických materiálov pri použití bádateľsky orientovanej výučby na ZŠ a gymnáziu   k tematickým 

celkom: Premena látok (ISCED2) Chemické reakcie a Chemické rovnice (ISCED3)  a výskumné 

overenie BOV vo vzdelávacom procese (kvaziexperiment)  za 11 ZŠ na vzorke 292 (143 ES žiakov 

a 149 KS žiakov) a na 3 gymnáziách (3 učitelia a 57 žiakov, 2ES a 1KS)) (uvedené na s. 41-98).  Pre 

verifikáciu pracovných hypotéz použila doktorandka vhodne volené (na základe analýzy získaných dát) 

4 druhy neparametrických  štatistických testov.  

 

Štruktúra práce 

 

Členenie dizertačnej práce  je logické a spĺňa všetky požiadavky na písanie dizertačnej práce.  

V teoretickej časti práce autora  analyzovala  teoretické východiská bádateľsky orientovaného 

vzdelávania (BOV), ktoré sa stáva dôležitým pri napĺňaní rámca vzdelávania 21, storočia a požiadaviek 

výučby chémie pre porozumenie, pochopenie vedeckých princípov a zručností pre 21. storočie. 

Podrobne charakterizuje BOV, učebné cykly 5E a analyzuje výskumné overovanie BOV vo výučbe 

doma a v zahraničí. Z výsledkov výskumov uvádza klady a nedostatky BOV. Tu by som si dovolila 

upozorniť doktorandku, že prvá aktivita v oblasti IBSE pochádza z USA z roku 1967. (V oblasti 

prírodovedného vzdelávania bola jednoznačne formulovaná požiadavka bádateľského prístupu k učeniu 

a vyučovaniu v Národných štandardoch prírodovedného vzdelávania v USA (1996). Prvý projekt 

aplikujúci metódy IBSE bol projekt FAST (1967 v USA), ktorý sa výskumne overoval aj na Slovensku 

v rokoch 1993-98).  V prehľade výsledkov výskumov BOV vo vyučovaní na Slovensku chýbajú tiež 

odkazy na výskumy, ktoré sa realizujú aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (KEGA č. 

108UK-4/2013 „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“. 

Veľmi oceňujem praktickú časť dizertačnej práce, kde autorka prezentuje tvorbu a popis metodík 

(metodické listy pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka) pre vyučovanie témy Chemického deja. Pre 

základnú školu vytvorila 5 metodik k tematickému celku Premena látok pre BOV a pre gymnázium 

boli vytvorené 4 metodiky pre tematický celok: Chemické reakcie a Chemické rovnice pre BOV (Celé 

metodiky pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka sú uvedené v prílohách 2A a 3A na str.5-70). 

 

Výskumná časť práce je realizovaná metódou kvaziexperimentu (na základe podmienok realizácie 

výskumu) kde doktorandka overovala hlavnú hypotézu a pracovné hypotézy postavené na vhodnosti 

a účinnosti BOV vo vyučovaní chémie, overovaním vytvorených metodík BOV na experimentálnej 

vzorke a porovnaním s tradičným vyučovaním v kontrolnej vzorke na ZŠ a gymnáziu. Na meranie 

použila  3 merné prostriedky  (kognitívne testy, škálovaný dotazník a štrukturovaný rozhovor). Získala 

veľké množstvo dát, ktoré spracovala pomocou vhodne volených 4 štatistických testov a výsledky 

prezentuje v tabuľkách a grafoch v dizertačnej práci a aj v jej prílohách.  
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Formálna stránka práce 

Text dizertačnej práce je napísaný kultivovaným štýlom, autora vybrané myšlienky vyjadruje presne a 

výstižne. Prácu s odbornou literatúrou, (vrátane uvádzania bibliografických odkazov) možno hodnotiť 

ako veľmi dobrú a používa požadovanú citačnú normu ISO690 a štýl citácie APA.  Súčasťou práce je 

predhovor, anglické resumé, zoznam obrázkov, grafov a tabuliek. Rozsiahle prílohy dizertačnej práce 

je spracovaná na výbornej technickej úrovni. 

V práci sa nachádza niekoľko formálnych chýb: 

Popis grafov podľa ISO690 má byť uvádzaný pod grafom – str. 49,50,55,56,80,82 

- str. 58, 59, 61, 84, 85, 86, 87, 88 – má byť uvedené veľké Z (nie malé z) 

- str.62 – opakovanie slov v nadpise 

- str.64 poznatok je české slovo – v slovenčine sa používa vedomosť 

- str.89 – namiesto H7 je v prácu uvedená chybne H4 

V niektorých úlohách je potrebné ešte sprecizovať ich formulácie napr.: 

V prílohe 3A v Metodike 2 v Pracovnom liste 2. úloha – úlohu by bolo vhodnejšie preformulovať ako 
predpoklad žiaka, ktorý  bude žiak v úlohe 3 overovať.  
Pôvodná formulácia: Napíšte do tabuľky 1, ktorý faktor ovplyvňuje rýchlosť reakcie octu so sódou bikarbónou.  
Navrhovaná úprava formulácie: Napíšte do tabuľky 1, svoj predpoklad aký  faktor ovplyvňuje rýchlosť reakcie octu so 
sódou bikarbónou v reakciách a,b,c. 
 

Prínos a vybrané kladné stránky dizertačnej  práce 

Predložený  text dizertačnej práce možno považovať  za kvalitný vedecký text, ktorý prezentuje 

schopnosti a dokumentuje rozsiahlu vedecko-výskumu, vedecko-teoretickú, organizačnú a pedagogickú 

prácu autorky. V nasledujúcom zhrnutí uvádzam len znaky práce, ktoré považujeme za najvýznamnejší 

prínos práce pre rozvoj teórie a pedagogickej práce:  

• Za najväčší  prínos dizertačnej práce považujem vytvorenie súboru 9 metodík pre BOV a 

pozitívne výsledky verifikácie účinnosti BOV v učive Chemický dej na ZŠ a gymnáziu. 

• Výskumne boli potvrdené hypotézy, ktoré preukázali v ES lepšie výsledky v rozvoji 

porozumenia (nižšie aj vyššie myšlienkové operácie) učivu ako v KS. Veľmi pozitívne 

hodnotím preukázanie lepších výsledkov v porozumení u žiakov, ktorých náš tradičný systém 

vzdelávania hodnotí ako slabších žiakov.  

• Výskum preukázal aj učinnosť bádateľskej koncepcie výučby pre rozvoj pozitívnejšieho postoja 

žiakov k predmetu chémie (prepojenie chémie s bežným životom, zmysluplnosť učenia sa) a 

radosť a záujem rozvíjať bádateľské zručnosti žiakov potrebné pre 21. storočie. 

• Metodické materiály aj výsledky výskumu majú veľké použitie v skvalitnení prípravy budúcich 

učiteľov, ako aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov pre ich prípravu na potrebnú a nevyhnutnú 

transformáciu vzdelávania pre potreby 21. storočia.  

• Oceňujem, že z metodických materiálov vznikne aj Metodická príručka pre pre vyučovanie 

chémie na ZŠ. Odporúčam aj výsledky výskumu publikovať v domácich a zahraničných 

časopisoch. 

 

Odporúčania pre ďalšie smerovanie odbornej práce doktorandky 

 



 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO 
V  BRATISLAVE  

Prírodovedecká fakulta 

Katedra didaktiky prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky  

 

 

Vyjadrím presvedčenie, že doktorandka nadobudla bohaté vedomosti a zručnosti v danej problematike, 

a že bude v nej pokračovať ako ambasadorka BOV vo vzdelávaní učiteľov. Preto si dovolím jej 

odporučiť na základe mojich viacročných skúseností a aj na základe analýzy postojov učiteľov k BOV 

s ktorými pracovala pri overovaní účinnosti BOV, aby pre zvýšenie účinnosti a dopadu BOV na 

riadenie a hodnotenie procesu učenia sa žiaka, viac integrovala do ďalších metodík BOV s podporou 

mobilných meracích systémov a zariadení. Dnes už sú digitálne interaktívne systémy pomocou ktorých 

môžu učiteľ aj žiak riadiť a hodnotiť kognitívne procesy v BOV. Je to z hľadiska rozvoja 

požadovaných kompetencií potrebných pre 21. storočie a pre výskumnú prácu blízka budúcnosť, na 

ktorú musí škola pripravovať absolventov. 

Otázky oponentky na obhajobu dizertačnej práce 

 

Na dizertantku mám nasledujúce otázky: 

 

1. BOV ste použili na ZŠ pri upevňovaní vedomostí žiakov. Podarilo sa Vám výskumne 

potvrdiť skoro všetky hypotézy. Výsledky výskumu ukázali pozitívny posun vo 

vedomostiach aj postojoch žiakov. Neuvažovali ste realizovať aj sprístupňovanie daného 

učiva s BOV?  

2. V interpretácii výsledkov výskumu konštatujete, že učiteľom chýbajú vedomosti 

o nástrojoch hodnotenia skupinovej práce. Aké nástroje hodnotenia procesu učenia sa žiaka 

pokladáte za vhodné pre vyššiu motiváciu žiakov a dosiahnutie lepších výsledkov učenia sa 

žiaka pri BOV? 

3. Ako alternatívy v metodických materiáloch pre učiteľa uvádzate  realizáciu experimentov 

pre overenie BOV s meracími zariadeniami IP Coach a Vernier? Odporúčam oboznámiť sa 

aj s meracím systémom PASCO a interaktívnym edukačným prostredím SPARkvue. Na 

obhajobe prosím porovnajte uvedené meracie systémy a charakterizujte v čom je pridaná 

hodnota systému PASCO a prostredia SPARKvue pre realizáciu BOV? 

 

Záver 

 

Doktorandka RNDr. Ivana Sotáková dokázala pri  vypracovaní dizertačnej práce schopnosť 

samostatnej tvorivej práce. Spracovala veľmi  náročnú problematiku v teoretickej aj empirickej rovine. 

V praktickej časti svojej dizertačnej práce  štatisticky vyhodnotila výsledky kvaziexperimentu  a na 

vysokej úrovni prezentovala svoju  vedecko-teoretickú, technickú, organizačnú a pedagogickú prácu. 

Po úspešnej obhajobe navrhujeme doktorandke Ivane Sotákovej udeliť  vedecko-pedagogický, 

akademický   titul „philosophiae doctor“ („PhD“). v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika, v 

študijnom programe didaktiky chémie. 

 

 

 

Bratislava 15.08.2018                                                               Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. 

                                                                                                  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava                                                                                                           
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