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Oponenský posudok

na dizertačnú prácu Mgr. Jana Třísku

na tému
Indikátory výsledku chemického vzdelávání v České republice

Predkladaná dizertačná práca doktoranda doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Prahe sa zaoberá  aktuálnou problematikou, ktorá súvisí s hľadaním odpovedí na otázku „Ako 
v školách vzdelávať a hodnotiť, aby boli absolventi úspešní v meniacom sa svete práce?“ Na základnej 
škole sa poznatky žiakov z tohoto hľadiska  overujú aj prostredníctvom medzinárodných 
porovnávajúcich meraní PISA, z výsledkov ktorých sa možno dozvedieť „ na akej úrovni vedia žiaci  
samostatne uvažovať o prírodovedných javoch v súvislostiach, skúmať ich, analyzovať, vytvárať 
hypotézy a navrhovať spôsoby ich dôkazu“. Na gymnáziu však úlohy takéhoto typu absentujú.  Ako sa 
autor v svojej práci zmieňuje, súčasné kurikulárne dokumenty sú príliš všeobecné a stručné, čo 
znamená že učiteľom nie je jasné, do akej hĺbky učivo so žiakmi preberať. 

 Práca Mgr. Třísku je napísaná na 118 stranách a obsahuje 62 strán príloh,  82 odkazov na 
domácu a zahraničnú literatúru, 4 grafy, 19 tabuliek apod.

Práca má jasne členenú štruktúru, ktorá pozostáva z 9 kapitol. V teoretickej časti práce sa autor 
zameral na charakteristiku indikátorov vo vzdelávaní, vymedzuje a definuje pojmy, ako sú ciele 
vzdelávania v súčasnosti, kompetencie, indikátory kvality vzdelávania, štandardy vzdelávania, 
medzinárodné a národné testovanie. Časť  teoretickej časti práce je zameraná na teóriu tvorby 
„hodnotiacich testov“. Z uvedeného vyplýva, že teoretická časť práce vyžadovala zo strany autora 
zvládnutie množstva odborných poznatkov hlavne z oblasti pedagogiky, ktoré sú spracované 
precízne. V tejto časti by bolo vhodné doplniť aj informácie o  kvalite  výučby prírodovedných 
predmetov, či chémie aj vzhľadom na rozvoj zručností.

 Prosím autora, aby sa  vyjadril k  nasledovným otázkam:
Aký je vztah medzi kvalitou vzdelávania a  rozvojom zručností vo výučbe?
Ako možno interpretovať  poznatky v tabuľke 4? (Charakteristika kurikula je sprístupnená 

neúplne..)
Samotnému výskumu predchádzal návrh učebných úloh ako „sady indikátorov“ ktoré overujú 

dosiahnutie očakávaných výstupov. Návrhu predchádzal vývoj indikátorov, stanovenie kognitívnych 
cieľov v troch úrovniach. Navrhnuté úlohy boli  kvalitatívne overované ohniskovou skupinou a po ich 
implementácii do výučby boli výsledky overovania vyhodnocované aj kvantitatívne.

 K tejto časti mám nasledovné otázky:
Bola ohnisková skupina vzdelávaná pre takéto posudzovanie?



Proces tvorby takýchto  úloh považujem za veľmi náročný pre jedného autora. Zvyčajne si 
vyžaduje tím pozostávajúci z navrhovateľov, posudzovateľov, overovateľov – z tohoto hľadiska 
oceňujem prácu autora. Proces optimalizácie takýchto úloh je veľmi zdĺhavý, z tohoto hľadiska možno 
chápať aj jednotlivé pripomienky pre sady úloh:

1.2. Dezinfenčné prípravky: ..Hydroxid sodný sa ako dezinfekčný prostriedok používa na čistenie 
potrubia alebo na odstránenie zápachov pračky… informáciu je potrebné spresniť

1.3. Súhlasím s pripomienkami ohniskovej skupiny, navyše považujem k tejto sade úloh za vhodné 
doplniť motivačný text zameraný na Diabetes a opraviť správne riešenia úlohy 2.

3.2. Navrhujem rozšíriť túto úlohu o cyklus Ca (s pojmami malta, hasené vápno, pálené vápno, 
dozrievanie stien apod.), tým by sa mohol graf doplniť a sprehľadniť.

3.3. Otázka 2. Potrebné je zmeniť formuláciu, pretože druhá časť zadania úlohy je nadbytočná.
4.2. „S“ v excitovanom stave 2 – riešenie je chybné
6. Pojem „Trendy v periodickej tabulke“ je vhodnejšie nahradiť pojmom Periodickosť
                    Otázka 2 – na základe čoho vyriešia žiaci túto úlohu? Taktiež navrhujem  doplniť úlohy 

ktorými možno zistiť, ako žiaci rozumejú  vzťahom periodickosti.
 

 Hodnotenie výskumnej časti
Vzhľadom k tomu, že metodika pre overovanie efektívnosti takéhoto typu úloh nie je, použil 

autor na vyhodnocovanie úloh vybrané charakteristiky zo štatistického overovania testov ako sú 
reliabilita, štatistický priemer, smerodajná odchylka a percento obťažnosti úloh, čo považujem za 
vhodné. 

K samotnej interpretácii dát mám nasledovné pripomienky:
Označenie tabuliek 11, 12, 13 – je zúžené, nejde tu iba o výpočty reliability.
Pri interpretácii štatistického vyhodnotenia výsledkov uvedených v tab. 13., s. 94 autor 

konštatuje že testy nemožno považovať z hľadiska získanej hodnoty pre reliabilitu za spoľahlivé a 
navrhuje vylepšovať hodnotu reliability zavedením „ citlivejších úloh“.  Na základe získaných indexov 
obťažnosti možno považovať úlohy za ľahké (nie málo citlivé), takže by bolo potrebné ich sťažiť . Na 
základe týchto hodnôt však nemožno vyvodiť záver, že  výsledky poukazujú na dobrú kvalitu 
vzdelávania. Medzi citlivosťou a obťažnosťou úloh je rozdiel. Prosím, aby to autor pri obhajobe 
vysvetlil.

Na potrebu sťaženia úloh poukazujú aj grafy 2, 3, kde sú jednotlivé histogramy posunuté 
doprava. Taktiež výsledky uvedené v tabuľke 14 korešpondujú s výsledkami uvedenými v grafoch.  
Preto prosím autora  vysvetliť  ako dospel k  záveru:  Úspešnosť žiakov nezávisí na úrovni obťažnosti 
úlohy. 

Záverom konštatujem, že vytýčené ciele práce boli splnené, autor pri ich riešení použil vhodné 
metódy výskumu. Navrhnuté a overené úlohy podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti, vzbudzujú 
záujem žiakov o prírodovedné vzdelanie,  rozvíjajú prírodovednú gramotnosť, prepájajú viaceré 
tematické okruhy a obohacujú žiakov o skúsenosti z bežného života. Navrhnuté úlohy autora boli 
publikované aj v monografii Siváková a kol. Rozvíjanie kompetenicií žiakov prostredníctvom 
učebných úloh z chémie,  ŠPU Bratislava, 2019.   Význam uvedených úloh vidím aj v tom, že môžu byť 
po ich ďalšej inovácii a dôkladnej analýze súčasťou maturitných zadaní najvyššej úrovne. 

Po formálnej stránke je doktorandská práca spracovaná na dobrej úrovni. Publikačnú činnosť 
doktoranda považujem za dobrú.



Dizertačná práca spĺňa všetky požiadavky kladené na práce tohoto druhu. Výsledky, ktoré autor 
riešením doktorandskej práce získal predstavujú veľký prínos pre ďalší rozvoj teórie a praxe 
vyučovania chémie.

Navrhujem, aby dizertačná práca Mgr. Jana Třísku  bola postúpená na obhajobu a po jej 
úspešnom obhájení odporúčam udeliť z odboru „Didaktika chemie“ titul „philosophiae doktor“ (PhD).

V Košiciach    14. august 2019
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

                                                                                                    oponent


