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Oponenský posudok 
na dizertačnú prácu Mgr. Veroniky Zámečníkovej 

na tému 

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou 
a anorganickou chemii 

 

Edukácia sa sústavne usiluje o hľadanie takých metód a foriem, ktoré by zabezpečili 

lepšiu efektívnosť priebehu a výsledkov učebnej činnosti žiakov. Chémia ako prírodovedný 

predmet je predurčená  na realizáciu tvorivého vyučovania, pretože už samotný obsah je pre 

žiakov blízky, môžu využívať veľa poznatkov z každodenného života a čo je pre žiakov 

osobitne príťažlivé majú možnosť rôznych experimentovaní a pod. Podstatné je, aby mali 

dostatok podnetov – z tohto zorného uhla pristupujem k posudzovaniu dizertačnej práce,  

ktorá je zameraná na tvorbu bádateľských aktivít pre žiakov sekundárneho stupňa 

vzdelávania.  

Prácu Mgr. Veroniky Zámečníkovej  tvoria 2 hlavné časti - samotná práca a prílohy. 
Hlavná časť práce je napísaná na 140 stranách a obsahuje 17 tabuliek,18 grafov a 82 
odkazov na domácu a zahraničnú literatúru.  

V úvode práce autorka logicky zdôvodňuje význam IBSE pre motiváciu k učeniu sa a 
rozvoj kompetencií žiaka v období tzv. „informačného prehltenia“.  

Celkove je práca napísaná zrozumitelne a má jasne členenú štruktúru. Teoretická časť 
práce je spracovaná ucelene, logicky a  prehľadne. Autorka sa tu zamerala na teoretické 
východiská bádateľsky orientovanej výučby, stupne bádania, päťfázový model učenia – 
práve táto časť je spracovaná zvlášť podrobne s dôrazom na vysvetlenie na konkrétnych 
príkladoch. Celkovo problematika BOV vyžaduje porozumenie množstva „nových“ 
pedagogických pojmov, s čím si autorka veľmi dobre poradila. Napriek tomu by som pri 
obhajobe požiadala o vysvetlenie postoja autorky k vysvetleniu nasledovných pojmov: 
znalost, dovednosť a kompetencia  ako aj  bádateľské a vedecké dovednosti.  
 

Obsahom druhej časti práce je návrh bádateľských aktivít pre výučbu chémie 8. ročníka 
základnej školy. Tvorbu bádateľských aktivít považujem za veľmi náročný proces, preto 
oceňujem navrhnuté a overené bádateľské aktivity vyznačujúce sa zrozumiteľnosťou,  
prehľadnosťou pracovných listov a prepojenosťou s bežným životom. Navrhnuté otázky 
a úlohy, ktoré sú súčasťou aktivít vo forme sebahodnotenia a  rovesníckeho hodnotenia vedú 
žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad postupom svojej práce a boli sami schopní zhodnotiť 
svoju úspešnosť. Realizácia aktivít rozvíja  kritické myslenie,  riešenie problémov, 
komunikáciu a spolupráca.  

Vo výskumnej časti práce sa autorka zamerala na realizáciu kvalitatívno-kvantitatívneho 
výskumu zameraného na riešenie hlavného výskumného problému definovaného ako „ Aký 
vplyv má na vnímanie predmetu chémia využitie IBSE?“ 
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V tejto časti pre splnenie cieľov práce bolo potrebné sprístupniť formuláciu hypotéz 
v previazanosti na ich overovanie, i keď si autorka postupne stanovovala čiastkové 
výskumné problémy, ktoré vyhodnocovala formou prípadových štúdií. Pri  overovaní využila 
vhodné výskumné nástroje, z ktorých považujem za najvhodnejší  a pritom nie veľmi 
využívaný hodnotiaci arch monitorujúci aktivity žiakov a tzv. sebahodnotiaci dotazník pre 
žiakov. Prostredníctvom týchto nástrojov sa zamerala na skúmanie rôznych kritérií 
smerujúcich k analýze efektívnosti bádateľsky orientovanej výučby z hľadiska postojov 
žiakov k chémii a rozvoju dovedností.  

Autorka získala na základe analýzy výsledkov  množstvo poznatkov pre metodológiu 
BOV z hľadiska tvorby materiálov a návrhu hodnotenia efektívnosti. Z nich považujem za 
najviac prínosné výsledky uvedené napr. na s. 114 zamerané na zlepšovanie postojov 
žiakov k chémii po BOV, s. 115 názory žiakov na početnosť zaraďovania pokusov do výučby 
apod. 

K práci mám niekoľko  dotazov i otázok, ktoré môžu byť  námetom do diskusie: 

 Na s. 34 pri stanovení hypotézy miesto formulácie „vnímanie predmetu“ 
navrhujem „Aký vplyv má BOV na zmenu postojov žiakov k chémii“.   

 Na s. 35 uvádzate „pro využití IBSE jsou důležité žákovy předpoklady…“ 
Z mnohých našich i zahraničních empirických výskumov vyplýva, že táto 
koncepcia je vhodná pre všetkých žiakov, hlavne pre priemerných i 
handicapovaných ako sú napr. hluchonemí apod.  

 Keďže časová dotácia navrhovaných aktivít je 45 min, otázkou je, či sa Vám 
podarilo na konci vyučovacích  hodín  jednotlivé postupy bádania v rámci skupín 
aj vyhodnotiť.  

 Vysvetlite, ako učiteľ zvládol na hodine sledovať 5 žiakov z hľadiska 
monitorovania aktivít uvedených v prílohe 1. 

 Vysvetlite, prečo možno považovať úlohu v prílohe 2 za test dovedností? Nejde 
iba o chemickú  komplexnú úlohu zameranú na overovanie dovedností? 

 Na s. 116 uvádzate výsledky skúmania názorov žiakov na rozvoj kompetencie 
učiť sa. Možnosti výberu považujem za obmedzené, pretože vo vyučovaní ide 
skoro vždy o komplex metód. 

 Na s. 126 uvádzate že vstupné vedomosti žiakov a chemické dovednosti boli na 
veľmi dobrej úrovni, čo znamená, že uvedená skupina žiakov bola pre výskum 
dobre vybratá. Prečo ste vôbec skupinu vyberali? 

 Z metodického listu  úlohy 6 „Prvky kam se podíváš“  nie je  jasné, či pracuje 
každá skupina žiakov samostatne pri počítači s interaktívnou periodickou 
sústavou prvkov  alebo je v učebni len učiteľský počítač a učiteľ usmerňuje 
priraďovanie predložených názvov prvkov pomocou interaktívnej periodickej 
sústavy alebo spomínaného pexesa. 

 

Po formálnej stránke je doktorandská práca spracovaná na dobrej úrovni. 
Publikačnú činnosť doktorandky považujem za dostačujúcu. 
 

Záverom konštatujem, že vytýčené ciele práce boli splnené, autorka pri ich riešení 
použila vhodné metódy výskumu. Dizertačná práca Mgr. Veroniky Zámečníkovej  spĺňa 
všetky požiadavky kladené na práce tohoto druhu.  

Navrhnuté a overené aktivity sú pripravené pre použitie v triede, sú ľahko 
modifikovateľné podľa potrieb kurikula, lokálnej situácie či cieľov stanovených učiteľom.  

Navrhujem, aby dizertačná práca Mgr. Veroniky Zámečníkovej  bola postúpená na 
obhajobu a po jej úspešnom obhájení odporúčam udeliť z odboru „Didaktika chemie“ titul 
„philosophiae doktor“ (PhD). 
 
 
V Košiciach    22. november 2016 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 
                                                                                               oponent 


