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Posudek oponenta na disertační práci

RNDr. Ivany Sotákové

zpracovanou na téma

Účinnosť bádateľsky orientovanej výučby v téme Chemický dej 

na základných školách a gymnáziách

Předložená práce je příspěvkem k řešení velmi aktuální problematiky týkající se badatelsky 

orientovaného vyučování jako jedné z možných koncepcí vzdělávání pro 21. století.

Autorka si stěžejní cíle své práce (viz s. 16) vymezila následovně:

a) vytvořit soubor metodických materiálů (tj. metodických listů pro učitele a pracovních listů 

pro žáky) k tématu Chemický děj pro badatelsky orientovanou výuku na základních školách 

(ZŠ) a gymnáziích (G),

b) zjistit účinnost badatelsky orientovaného vyučování (BOV) ve výuce chemie vzhledem 

k rozvoji konceptuálního porozumění poznatkům, k rozvoji schopností vědecké práce 

a k formování názorů a postojů žáků jak k předmětu CHEMIE, tak k BOV.

Teoretická část práce je zaměřena na základní charakteristiku BOV a její možnosti při srovnání 

s požadavky na stěžejní atributy vzdělávání pro 21. století. Je zřejmé, že realizace BOV vyžaduje 

dobrou připravenost učitele na tento způsob výuky. V této souvislosti by mne zajímalo, jaké kompetence 

učitele považuje autorka za stěžejní pro realizaci BOV a proč.

Podstatnou součást předložené práce tvoří její praktická část obsahující dva oddíly: jednak 

autorkou zpracované metodiky k vybraným tematickým celkům a dále oddíl nazvaný „výzkumná část“ 

zahrnující především výsledky realizovaného pedagogického výzkumu. 

Přehled zpracovaných metodik (tj. metodických listů pro učitele a pracovních listů pro žáky) je 

prezentován na s. 39 – tj. 5 metodik pro výuku chemie na ZŠ – a dále na s. 40 – tj. 4 metodiky pro 

výuku chemie na G. Všechny metodiky jsou uvedeny v přílohách práce. Obsah metodických materiálů 

pro učitele je dostatečně podrobný a zahrnuje podstatnou část informací souvisejících s realizovanými 

činnostmi žáků včetně předpokládaných odpovědí na jednotlivé úkoly v pracovních listech žáků. Za 

velmi vhodné považuji i uvedení „rozšiřujících informací“ k tématu a odkazy na zajímavé animace či 

videa.
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Pracovní listy (PL) pro žáky mají standardní strukturu. Jsou určeny pro řízené nebo  potvrzující 

bádání. Jednotlivé úkoly v PL jsou vhodně voleny tak, aby žáky vedly od stanovení hypotézy k její 

verifikaci. Pozitivně hodnotím aplikační část každého PL, která poukazuje na možnosti využití získaných 

závěrů o určitém jevu či ději v praxi. Zajímavou formou pro hodnocení získaných vědomostí a 

dovedností přímo žáky jsou různé nástroje formativního hodnocení. Ukázky vybraných PL vyplněných 

žáky jsou zařazeny v přílohách práce.

Je zřejmé, že zpracování metodických materiálů pro učitele a PL pro žáky věnovala autorka 

velkou práci, nicméně některé uvedené informace jsou diskutabilní, např.:

- V PL „Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií“ (příloha 2A, 

metodika 2) se v postupu práce neshodují množství látek na obrázcích v úlohách 1 a 2. 

- Žáci v (nejen) tomto PL vyvozují vliv koncentrace na rychlost reakce z množství 

(konkrétně objemu) vzniklého CO2. Lze vždy říci, že když vznikne za daný čas více látky, tak příslušná 

reakce probíhá rychleji?

- V PL „Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií“ (příloha 2A, metodika 3) se 

posuzuje rychlost reakcí při „teplotě místnosti, v teplé a ve studené vodě“(= citace z PL). Není přece jen 

pro vyvození závěrů důležité zmínit, že „teplá“ a „studená“ voda se míní vůči teplotě místnosti?

- Vzhledem k postupnému vyvozování závěrů by bylo vhodné v PL „Vplyv veľkostí 

povrchu na rýchlosť chemických reakcií“ (příloha 2A, metodika 4) zařadit v rámci pozorování úkol 3 za 

úkol 4 resp. 5.

- Jak rozliší sami žáci při realizaci experimentů v rámci PL „Vplyv katalyzátorov na 

rýchlosť chemických reakcií“ (příloha 2A, metodika 5), že při zahřívání samotné kostky cukru v plameni 

vůbec nedochází k „požadované“ chemické reakci (= hoření), když přímo chemickou reakci (= 

karamelizaci) pozorují?

- V PL „Exotermické a endotermické reakcie“ (příloha 3A, Metodika 1) je tabulka již 

vyplněná. Proč?

Ve „výzkumné části“ předkládané práce jsou popsány všechny důležité parametry 

realizovaného výzkumu (cíle, charakteristika výzkumného vzorku, použité metody). Ze stanovené hlavní 

hypotézy jsou vhodně odvozeny jednotlivé dílčí hypotézy (celkem 9 pro ZŠ a 8 pro G). Statistická 

verifikace jednotlivých hypotéz je podrobně popsána v textu práce i v souvisejících přílohách. Kapitola je 

doplněná 

o strukturované rozhovory s učiteli i se žáky po realizaci BOV.
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Na autorku práce mám kromě výše uvedených dotazů ještě následující otázky:

1. Jakou odpověď očekáváte na otázku „Ktoré dve podmienky musia byť splnené, 

aby sa reaktanty premenili na produkty?“ ?  (viz Metodika 2)

2. Je pro výbušnost uhelného prachu důležitá přítomnost metanu? (viz uvedené 

vysvětlení u úlohy 4-2, Metodika 4) 

3. Čím si vysvětlujete skutečnost, že na úroveň zapamatování si nemá způsob 

výuky na ZŠ (BOV x tradiční výuka) zásadní vliv (viz s. 58) zatímco u G je tomu jinak (s. 84)?

Předložená práce má z formálního hlediska dobrou úroveň, splňuje základní náležitosti 

požadované u tohoto typu prací. Počet překlepů, chyb a formulačních nedostatků je minimální (např. 

s. 40 – názvosloví komplexních aniontů; metodika 4 – vyjádření „pH 4 je 10-krát kyslejšie ako pH 5“, aj).

Závěrem konstatuji, že v disertační práci autorka prokázala schopnost a připravenost 

k samostatné činnosti, což dále dokumentuje mj. i svou účastí na řešení projektů a předloženým 

souborem publikačních výstupů. 

Cíle práce byly splněny. Zásadní přínos práce spatřuji v návrhu metodik pro tematický celek 

Chemické reakce v úrovni ZŠ a G a dále v řadě poznatků plynoucích z realizovaného výzkumu, který 

ověřoval účinnost badatelsky orientované výuky.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji přijmout práci RNDr. Ivany Sotákové 

k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení jí udělit vědecko-akademickou hodnost „philosophiae doktor“ 

(Ph.D).

V Ostravě 25.8.2018                                     doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.


