
Posudek vedoucího disertační práce 
 

Název: Učebnice chemie pro základní školy: využívání a analýza vybraných strukturních 

komponentů 

Autorka: PhDr. Karel Vojíř 

 

V úvodu svého posudku bych rád předeslal, že tato disertační práce představuje ukázku moderního 

pojetí didaktiky chemie. Jak ostatně autor prokázal prostřednictvím četných publikací, zpracování 

tématu snese i mezinárodní srovnání. Z povahy zaměření práce jde především o desk-based research, 

ovšem práce je doplněna robustním kvantitativním výzkumem zaměřeným na učitele chemie. 

Autor disertační práce si zvolil pro didaktiku poměrně tradiční, v posledních letech ovšem v didaktice 

chemie poměrně opomíjené téma učebnic. Ačkoli se pasáž věnovaná teoretickým východiskům zdá na 

disertační práci poměrně útlá, opak je pravdou. Značnou, až majoritní, část tvoří systematická rešerše 

příspěvků do diskurzu v rámci science textbooks research. Fakt, že byla přijata do top 4 časopisu v rámci 

science education na světě (IJSE) dokládá kvalitu jejího zpracování. Tímto příspěvkem autor vyvrací 

dlouho tradovaný argument o ústupu učebnic v tradiční podobě. Naopak, jak je patrné z dalších textů 

zařazených do teoretických východisek disertační práce, téma je stále aktuální. Navíc se objevují až 

překvapivé paralely mezi přístupem k učebnicím, a tím i jejich vlivy v různých vzdělávacích systémech 

světa. Zdá se až, že učitelé přistupují k výuce stejně, ať jsou vzděláni skandinávským, brazilským, 

australským nebo českým systémem. Toto zjištění přidává na validitě všech zjištění v této linii výzkumu. 

Disertační práce dále obsahuje studii věnovanou změnám kurikula a s ní spjatou problematikou učenic 

chemie. Analýzou kurikulárních dokumentů tak vznikl unikátní přehled, který nejen přehledně 

informuje o trhu s učebnicemi chemie a jeho vývoji, slouží i jako podklad pro NPI ČR při stávajících 

revizích RVP ZV. Na tuto pasáž pak navazuje nejrozsáhlejší část této disertační práce postavená na 

dotazníkovém šetření. Na reprezentativním vzorku učitelů chemie ZŠ bylo zkoumáno: které učebnice 

jsou v praxi používané, zároveň i které komponenty učebnic učitelé využívají a ke kterým účelům. 

Čtenářům se tak dostalo unikátního vhledu do této problematiky. Využitím dataminingové metody 

– unikátní pro výzkum v oblasti didaktiky přírodovědných oborů – bylo možné posuzovat platnost 

hypotéz obsahujících tři proměnné. Na základě odpovědí učitelů tak bylo možné popsat i jejich přístup 

k výuce chemie. S ohledem na značné paralely se zjištěními z ostatních vzdělávacích systémů byl text 

publikován v mezinárodním časopisu JBSE, druhý příspěvek je v současnosti v recenzním řízení v IJSE. 

V souvislosti s touto pasáží mám pro obhajobu následující otázku: Díky provedenému výzkumu známe, 

které učebnicové komponenty učitelé využívají a k čemu. Jaké máme informace o frekvenci využívání 

těchto prvků? Jak často se žáci setkají s danými prvky, v jakém rozsahu? 



Výzkum přinesl jasnou identifikaci učebnic, které stále výrazně ovlivňují výuku chemie na ZŠ. Logickým 

krokem bylo podrobit analýze pouze ty učebnice, jejichž dopad na edukační realitu je největší. 

Disertační práce dále přináší tradičně pojatou analýzu didaktické vybavenosti učebnic chemie, 

následně postupuje k analýze jednotlivých komponent. Nejvýznamnější z nich je pochopitelně 

samotný text. Etablovanou metodou Nestlerová-Průcha-Pluskal s drobným vylepšením reliability byly 

zjištěny trendy v obtížnosti textů českých učebnic chemie pro ZŠ. I tento postup byl nejprestižnějším 

časopisem didaktiky chemie n světě (CERP) posouzen jako zajímavý pro mezinárodní čtenáře. 

Poslední část výzkumu byla zaměřena na úlohy, coby prvky aktivizace žáků. V autorově pojetí šlo o 

analýzu umístění, typů úloh a hlubší analýzy jejich kvality s oporou v Revidované Bloomově taxonomii. 

Stejně jako předchozí výsledky, i tyto ukázaly na silnou tradici v oblasti zpracování učebnic chemie. 

Z metodologického hlediska u této části výzkumu působí rozpačitě metodologie. Analýze byly 

podrobeny pouze učebnice chemie pro 8. ročník. S ohledem na vývoj žáků, značně odlišný charakter 

učiva chemie v 9. ročníku (zvláště pak zcela jiná práce s modely molekul v organické chemii a 

biochemii) je relevantní se domnívat, že autoři učebnic zvolí i jiný typ úloh. Analýza by se tak z tohoto 

pohledu mohla jevit nekompletní. Prosím proto o vysvětlení. 

Celá práce je pak završena kapitolou naznačující další výzkum v dané oblasti. Jelikož v ní postrádám 

zmínku o zapojení technologie, v níž je domovské pracoviště autora práce průkopníkem – eye-tracking 

– mou poslední otázkou k obhajobě je, jaké využití ET autor spatřuje a jak dle něj eye-tracking může 

promluvit do podoby budoucích učebnic. 

 

Student, který za dobu trvání svého studia získal projekt GA UK v tématu své disertace, účastnil se řady 

tuzemských i zahraničních konferencí (včetně prestižních ECRICE a ESERA) mající na svém publikačním 

kontě 5 Jimp, 1 Jwos, 1 Jneimp, 4 Jost, 7 Dwos, 4 D, a H-index 4 je vzorem začínajícího výzkumníka, 

který zúročil doktorské studium a má vysoký potenciál nadále přispívat svému oboru. Přínos studenta 

pro obor dále spočíval v zapojení do řady projektů OP VVV (ESF) projektu KSH (ČŠI) nebo dílčích 

projektech NPI, v roli člena organizačního výboru konferencí PBE i Aktuální trendy v didaktice biologie, 

a v neposlední řadě jeho zapojení do výuky jak na KCHDCH tak KBES a to jak v odborných, tak didakticky 

orientovaných kurzech. 

Jak vyplývá z celého posudku, disertační práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Splňuje požadavky 

na práce v oboru a s radostí ji doporučuji k obhajobě. I na základě popisu dalších aktivit PhDr. Vojíře 

mu po zdárném průběhu obhajoby doporučuji udělit titul Ph.D. 

 

 

 

 

V Praze 6. 9. 2021 PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 


