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 Předložená disertační práce s názvem Učebnice chemie pro základní školy: 

využívání a analýza vybraných strukturních komponentů PhDr. Karla Vojíře se zaměřuje 

na používání a didaktickou vybavenost učebnic chemie, které jsou velmi důležitou učební 

pomůckou při vzdělávání žáků na základní škole (ZŠ). Vzhledem k tomu, že je v ČR volný 

trh i při prodeji učebnic, jsou v současnosti k dispozici sady učebnice chemie pro ZŠ od 

několika nakladatelů a školy resp. učitelé chemie mají z čeho vybírat, je výzkum této 

problematiky aktuální.  

 V úvodu práce se autor věnuje postavení učebnic ve vzdělávacím systému, popisuje, 

jak úzce souvisí učebnice se státním kurikulem a jaký význam mají učebnice pro žáky a pro 

učitele. 

 V druhé kapitole jsou formulovány cíle disertační práce, je zde uvedeno 7 cílů, které 

jsou seřazeny do logické posloupnosti. Při jejich řešení bylo aplikováno několik 

metodologických přístupů (použité metodiky výzkumu jsou s cíli plně v souladu), a to vedlo 

autora k netradičnímu rozčlenění práce do kapitol dle řešení jednotlivých cílů. Tyto kapitoly 

mají jednotnou strukturu a přehledně prezentují zvolenou metodologii výzkumu, výsledky a 

diskusi ke každému konkrétnímu cíli zvlášť. 

 Kapitoly Výzkumné trendy na poli učebnic přírodních věd a Učebnice chemie pro 

základní vzdělávání v ČR zahrnují výsledky a závěry z rešerše zaměřené na publikované 

výzkumy vztahující se k učebnicím přírodních věd za posledních 20 let a na vývoj kurikula 

výuky chemie a nově vydávaných učebnic chemie pro ZŠ v ČR od roku 1989 (bylo vydáno 

12 kompletních sad učebnic chemie, které získaly doložku MŠMT).  
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 V 5. kapitole jsou řešeny cíle spojené s využíváním učebnic chemie ve školské praxi a 

vybraných strukturních komponent učiteli chemie. Pro získání názorů učitelů na jimi 

používané učebnice a jejich kvalitu byl použit elektronický dotazník. Po pilotáži a odborném 

posouzení dotazníku 8 didaktiky chemie byl dotazník upraven a rozeslán do vybraných ZŠ 

(903 škol). Na základě odpovědí 387 respondentů (učitelů ze školské praxe) jsou diskutovány 

zjištěné výsledky. 

 V následujících 3 kapitolách jsou pak řešeny cíle vztahující se k didaktické 

vybavenosti používaných učebnic, obtížnosti textu a v učebnicích zařazených úloh, které 

podporují aktivní učení žáků. Také zde jsou v každé kapitole uvedeny výsledky a diskuse. 

 V závěru disertační práce autor shrnul dosažené dílčí cíle prezentované v jednotlivých 

kapitolách do uceleného textu – komentáře k využívání učebnic chemie na ZŠ učiteli 

(k přípravě na výuku chemie) a jinak žáky (k učení, procvičování, opakování, atd.). 

 Z rozsáhlého výzkumu používání učebnic chemie, prezentovaném v disertační práci, 

vyplynula důležitá zjištění – závěry, které lze využít jako výchozí pozici pro další výzkumy 

v této oblasti didaktiky chemie. Jen pro ilustraci uvádím některé z nich. Na rešerši zaměřenou 

na výzkum užívání přírodovědně zaměřených učebnic a použitých metod výzkumu mohou 

navázat další výzkumníci věnující se dané problematice. Zmapování nejpoužívanějších sad 

učebnic chemie na ZŠ (Chemie 8, 9 nakl. Nová škola; Základy chemie 8, 9 nakl. Fortuna; 

Chemie 8, 9 nakl. Fraus; Praktické základy chemie nakl. Fortuna), analýzu jejich didaktické 

vybavenosti, obtížnost textu a začlenění úloh mohou využít především učitelé ze školské 

praxe při výběru učebnic, ale také didaktici na VŠ či autoři nových učebnic.  

 V závěrečné kapitole jsou také nastíněny možnosti dalšího výzkumu, např. zjistit 

pohled žáků na používané učebnice chemie, v souvislosti s revizí RVP pro ZV provést 

obsahovou analýzu učebnic chemie, zaměřit nový výzkum na analýzu dalších komponentů 

učebnic chemie. 

 K práci mám jen několik poznámek a otázek: 

Předložená práce má z formálního hlediska velmi dobrou úroveň, počet překlepů není 

rozsáhlý, uvádím jen některé (není třeba na ně reagovat): 

str. 6, 15. ř. shora – podobu základních chemického vzdělávání.....? 

str. 29, 3. ř. zdola – k postupném proměnám.....? 

str. 47, 3. ř. shora – zapůjčují základních školy.....? 

str. 122, 3. ř. shora – vzniká vody....? 

str. 130, 9. ř. shora – vyplívající zjištění (vyplývající)  



Otázky, na které by měl autor reagovat v rámci obhajoby: 

1. otázka 

Která z nejpoužívanějších učebnic chemie nejlépe koresponduje s kurikulárními dokumenty 

pro ZV a která nejméně, okomentujte. 

2. otázka 

Jak se autorovi jeví na trhu nejnovější učebnice chemie pro ZŠ nakl. Nová škola-DUHA 

Chemie 8,9, Morbacherová (doložka MŠMT udělena) a nakl. Taktik Hravá chemie 8,9, 

Budínská a kol. (doložka MŠMT v jednání), které vyšly v roce 2020 resp. 2019, z pohledu 

didaktické vybavenosti? 

3. otázka  

Jsou české učebnice chemie pro ZŠ srovnatelné z pohledu didaktické vybavenosti se 

zahraničními učebnicemi? 

 

Závěrem konstatuji, že autor zpracoval dané téma komplexně, přehledně popsal řešené cíle a 

jednotlivé kroky realizovaného výzkumu včetně dosažených výsledků. Získané výsledky 

průběžně publikoval v odborných časopisech a na konferencích. Prokázal schopnosti a 

připravenost k samostatné výzkumné činnosti.  

 

Předložená práce PhDr. Karla Vojíře splňuje všechny požadavky kladené na disertační práce, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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