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Rozvoj chemie a její praktické aplikace ve všech oblastech lidské činnosti způsobují, že 

požadavky na cíle, obsah, rozsah, metody a formy výuky chemie na našich školách se mění a 

neustále zvyšují. V současnosti jsou vzdělávací cíle, rámcový obsah a metody výuky 

stanoveny kurikulárními dokumenty tzv. rámcovými vzdělávacími programy. Tyto 

dokumenty zahrnují řadu aspektů kladených na současné vzdělávání, ale jsou koncipovány 

natolik obecně, že odpovídající kontrola dosažení stanovených cílů vzdělávání není reálně 

možná. Jednou z oblastí, která je v souvislosti s tímto problémem v současnosti aktivně 

studována, je větší konkretizace stanovených cílů a tvorba indikátorů – učebních úloh, 

kterými jejich dosažení lze ověřit. A právě na navrhování, tvorbu a testování učebních úloh, 

které jsou vhodné k ověřování cílů stanovených v rámcově vzdělávacím programu pro 

gymnázia v oboru chemie, je zaměřena předložená dizertační práce.  

Předložená dizertační práce má celkový rozsah 184 stran, z toho je 122 stran vlastní práce a 

62 stran příloh. Práce obsahuje tři obsáhlé části – teoretickou část, která zahrnuje čtyři 

kapitoly, praktickou část, obsahující dvě kapitoly, a část s výsledky a diskusí, tvořenou čtyřmi 

kapitolami; dále pak závěr, seznam použitých informačních zdrojů a celkem 23 příloh. 

Podrobnou charakteristiku jednotlivých částí práce uvádějí mj. přiložené posudky oponentek.  

Mgr. Jan Tříska zpracoval v rámci dizertační práce téma velmi aktuální a potřebné a to, jak 

z hlediska rozvoje teorie oboru didaktika chemie a probíhající inovace kurikulárních 

dokumentů, tak z hlediska potřeb školní praxe. Z pohledu školitele musím konstatovat, že na 

své dizertační práci pracoval systematicky, svědomitě a zodpovědně. Dbal na rady školitelky 

a sám přicházel s konstruktivními nápady a návrhy na jejich realizaci.  

Pojetí dizertační práce ukazuje na důkladné prostudování zpracovávané problematiky a na 

schopnost aplikovat teoretické poznatky tvůrčím způsobem v praxi. Mgr. Jan Tříska od 

počátku svého doktorského studia přistupoval k práci s velkým zaujetím a zájmem a snažil se 

o nový způsob zpracování dané problematiky. Vycházel přitom především ze studia literatury, 

z inspirací získaných na národních a mezinárodních seminářích a konferencích a především 

z výsledků své vlastní práce. V dizertační práce je patrná také snaha přenést získané poznatky 

a zkušenosti do didaktiky chemie, obohatit ji a inovovat pro potřeby právě probíhající reformy 

našeho školního vzdělávání.  

Dizertační práci a její zpracování považuji proto za výrazný přínos k současné didaktice 

chemie a doporučuji ji proto přijmout a po úspěšné obhajobě udělit Mgr. Janu Třískovi 

akademický titul Ph.D. 
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