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Posudek oponenta na disertační práci

Mgr. Lubomíry Pyskaté Rathouské, MBA

zpracovanou na téma

Vytvoření kompetenčního modelu pro hodnocení přírodovědného uvažování absolventů 

přírodovědných oborů

Předkládaná práce je orientovaná na problematiku kompetencí pro 21. století, které je nutno promítnout

i do vzdělávání včetně vzdělávání přírodovědného. Je zřejmé, že v rámci vzdělávání v přírodovědných oborech 

(v tomto chemii nevyjímaje) musí být kladen důraz nejen na přírodovědné znalosti a dovednosti, ale také na 

dovednosti směřované do oblasti kritického a analytického myšlení, schopnosti bádat, řešit problém a 

rozhodovat.

Cíle práce jsou vymezeny ve dvou oblastech:

1. Vytvoření rámce vědeckého myšlení a uvažování v přírodovědných oborech a ověření jeho 

využitelnosti ve společnostech zaměřených na vývoj, výrobu a služby v oblasti přírodních věd. 

Rámec je v práci označován akronymem STAR (Scientific Thinking and Reasoning).

2. Vytvoření hodnotícího nástroje komplementárního k rámci vědeckého myšlení a uvažování pro 

vybrané pozice ve společnostech zaměřených na vývoj, výrobu a služby v oblasti přírodních 

věd

Výzkumné otázky jsou vhodně formulovány vzhledem ke stanoveným cílům práce.

Teoretická východiska práce autorka uvádí v 6 kapitolách. Kapitola věnovaná kompetencím pro 21. století 

prezentuje vývoj kompetenčních rámců pro 21. století a jejich odraz ve vzdělávacích koncepcích. Rozsáhle je 

diskutována problematika vědeckého myšlení a uvažování v přírodních vědách, která se odráží v zásadních 

proměnách výuky přírodovědných oborů. 

Stěžejními kapitolami v teoretické části práce jsou vzhledem k výstupům práce  kapitoly 4.4 a 4.5. Kapitola 4.4 

Kompetence a kompetenční modely je orientovaná na popis a význam kompetencí a kompetenčních modelů 

v různých společnostech. Kapitola 4.5 Přístupy společností k analýze kompetencí zaměstnanců shrnuje různé 

možnosti získávání a hodnocení aspektů důležitých pro pracovní pozice. Autorka se věnuje i problematice testů 

a tvorby úloh, které následně využívá v praktické části své práce.
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V kapitole 5 je přehledně popsána metodika realizovaného výzkumu. Autorka vhodně vzhledem ke stanoveným 

cílům využívá řady metod pedagogického výzkumu. Při tvorbě prototypu rámce STAR se jednalo především 

o  obsahovou analýzu dokumentů a následnou syntézu získaných poznatků. Funkčnost rámce STAR byla 

ověřována s pomocí polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, jejichž volba vycházela ze stratifikovaného 

výběru. Schéma rozhovoru je přehledně znázorněno na obr. 5 (s. 47).

Tvorba hodnotícího nástroje komplementárního k rámci STAR spočívala v návrhu systému úloh, které ověřovaly 

jak zcela specifické znalosti a dovednosti, tak znalosti a dovednosti vědeckého myšlení a uvažování. Autorka 

vycházela především z principů, na nichž je založena tvorba úloh pro šetření PISA.

Dosažené výsledky jsou prezentovány v kapitole 6:

1) prototyp kompetenčního rámce STAR 

Jako přínosné lze hodnotit vymezení podpůrných všeobecných schopností a dovedností, které 

by bylo žádoucí reflektovat v profilu absolventů především středního a vysokoškolského 

vzdělávání.

2) Úlohy pro komplementární hodnotící rámec STAR.

Jedná se o návrh 5 úloh s přiřazenými kompetencemi rámce STAR. Přínosem vytvořených úloh 

je mj. skutečnost, že vytvořené úlohy co nejvěrněji kopírují situace, které mohou nastat v běžné 

pracovní činnosti, a dále při jejich řešení se musí využít některá ze všeobecných znalostí 

a dovedností vědeckého myšlení a uvažování, které jsou zahrnuty v rámci STAR. Úlohy byly 

pilotně ověřeny na skupině 20 respondentů, a to jak „nováčků“, tak expertů.

V kapitole 6.5 jsou postupně komentovány výsledky pilotního ověření jednotlivých úloh a prezentován souhrn 

výsledků pilotáže. 

Kapitola 7 je věnována diskusi zjištěných výsledků, které mj. dokumentují vhodná východiska i závěry týkající se 

obsahu a struktury vytvořených úloh, např.

- úlohy byly nastaveny správně jak z obsahového hlediska, tak z hlediska náročnosti pro studenty,

- studenti jsou schopni řešit vytvořené úlohy, ale jejich schopnosti nejsou tak dobré, jako je tomu u 

expertů v daném oboru,

- studenti konstatovali, že pro ně bylo zajímavé řešit úlohy, které vycházejí z praxe.
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Předložená práce má z formálního hlediska velmi dobrou úroveň, splňuje základní náležitosti požadované u 

tohoto typu prací. Počet překlepů, chyb a formulačních nedostatků je minimální – vyznačila jsem přímo v textu 

práce. Taktéž k práci autorky s literaturou nemám připomínky.

Závěrem konstatuji, že autorka prokázala schopnost a připravenost k samostatné činnosti. Cíle práce byly 

splněny. Práce je zajímavá skloubením pohledu vědecké komunity (tj. poznatků získaných z odborných studií) 

s názory praktiků z firem, kteří detailně znají jednotlivé pracovní pozice v ní. Takovýto přístup je velmi potřebný 

především z hlediska koncipování profilu absolventů středních i vysokých škole a s tím souvisejícího kurikula. 

Kompetenční rámec včetně vytvořených úloh může velmi dobře sloužit jako vhodný autoevaluační nástroj pro 

studenty (nejen) přírodovědných oborů.

I když téma předložené disertační práce není prioritně směřováno čistě do oblasti chemického vzdělávání, 

které je důležitou oblastí doktorského studijního programu Didaktika chemie, lze v práci nalézt řadu podnětů pro 

vzdělávání a výzkum jak v oblasti didaktické, tak chemické. Je žádoucí přestat pouze hovořit o nutnosti 

kompetenčních přístupů ve vzdělávání, naopak - je nutné při všech příležitostech reflektovat prvky kurikulárního 

modelu pro vzdělávání ve 21. století.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji přijmout práci Mgr. Lubomíry P. Rathouské, MBA  

k obhajobě.

       V rámci obhajoby práce uvádím následující podněty pro autorku:

1. Ve své práci opakovaně hovoříte o kompetencích a kompetenčních rámcích. Specifikujte cíle vzdělávání 

na gymnáziu v kontextu osvojovaných klíčových kompetencí. 

2. Chemie je v RVP G zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Konkretizujte možnosti této 

vzdělávací oblasti pro rozvoj vědeckého myšlení studentů.

3. Jako důležitou součást kompetenčního modelu uvádíte mezi všeobecnými schopnostmi a dovednostmi 

také schopnost čtení odborných textů, což bychom mohli zjednodušeně zařadit jako prvek čtenářské 

gramotnosti. Uveďte svůj názor na možné propojování čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

             

V Ostravě dne 16.8.2021                                                                                  doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
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