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Posudok  

na dizertačnú prácu RNDr. Ivany Sotákovej 

na tému „Účinnosť bádateľsky orientovanej výučby 

                 v téme Chemický dej na základných školách a gymnáziách“ 

     

 Aktuálnosť témy potvrdzuje citát Andreasa Schleichera uvedený v správe OECD o 

vzdelávaní z roku 2015: „Hospodársky rast a sociálny rozvoj krajín závisia od zručností 

populácie, preto je cieľom vzdelávania po roku 2015, aby mladí ľudia získali nielen prístup  

k vzdelávaniu, ale aj spôsobilosti pre prácu a ďalšie vzdelávanie“. Práve jednou 

z výučbových koncepcií, ktorými možno tieto ciele dosiahnuť je aj bádateľsky orientovaná 

výučba (BOV). 

Predložená dizertačná práca RNDr. Ivany Sotákovej nadväzuje na výskum realizovaný 

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v rámci medzinárodných projektov                   

7. rámcového programu, a to Establish a Sails (2008 – 2015) zameraných na vývoj metodík a 

hodnotiacich nástrojov pre aktívne bádanie. 

Autorka absolvovala štúdium učiteľstva matematiky a chémie. Diplomovú, rigoróznu 

prácu i ďalšie vzdelávacie aktivity už ako učiteľka absolvovala na oddelení didaktiky chémie, 

preto sa po jej prijatí na oddelenie veľmi rýchlo zorientovala v uvedenej problematike a 

aktívne sa zapojila do riešenia projektov, a to VEGA č. 1/0265/17 „Formatívne hodnotenie vo 

výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky“ a „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie". 

Jej prístup k dizertačnej práci bol systematický a tvorivý. Vychádzajúc z poznatkov 

našej i zahraničnej literatúry sa snažila o nové pohľady a spôsoby spracovania problematiky 

zameranej na zisťovanie účinnosti bádateľsky orientovanej výučby chémie na základných 

školách a gymnáziách na modelovej téme Chemický dej. Pri spracovaní námetov metodík 

konzultovala s mnohými učiteľmi, na formulácii hypotéz s pedagógmi a na štatistickom 

vyhodnocovaní výsledkov spolupracovala s pracovníkmi Katedry informatiky na Žilinskej 

Univerzite v Žiline. Uvedené spolupráce dokumentujú jej prístup, výsledky a odbornú úroveň 

práce. 

Autorka si zvolila ambiciózne ciele – tvorbu metodík, ich overovanie a sledovanie 

účinnosti štatistickými metódami v rámci 9 hypotéz stanovených pre základné školy a 8 

hypotéz stanovených pre gymnázia.  

Výsledky poukázali na to, že dokázala tvorivo prepojiť pedagogické zručnosti a 

skúsenosti s teoretickou základňou čím sa dopracovala k hodnoverným záverom, ktoré môžu 

byť prínosom pre teóriu vyučovania chémie. 

Výsledky dizertačnej práce sú prínosom aj pre riešenie problémov našich žiakov pri 

medzinárodných meraniach PISA – naši žiaci ovládajú množstvo poznatkov, ale nevedia 



samostatne uvažovať o javoch a súvislostiach, skúmať ich, vytvárať hypotézy, hľadať a 

navrhovať cesty riešenia, interpretovať zistené dáta, formulovať závery a používať dôkazy pri 

argumentácii. Autorka ukázala, že v chémii sa dajú tieto zručnosti rozvíjať prostredníctvom 

BOV. 

 

          Záverom konštatujem, že autorka splnila vytýčené ciele a výsledky, ktoré získala 

poskytujú množstvo cenných informácií, ktoré možno využiť komplexne v celkovej 

stratégii a ďalšej implementácii BOV do výučby chémie.  
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