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Předložená práce je příspěvkem k řešení velmi aktuální problematiky týkající se 

badatelsky orientované výuky (Inquiry–Based Science Education, IBSE), speciálně se práce 

zaměřuje na badatelsky orientovanou výuku v oblasti obecné a anorganické chemie. 

Autorka si stěžejní cíle své práce (viz s. 13) stanovila v několika úrovních: 

a) shrnutí hlavních principů IBSE, 

b) shrnutí stavu užívání IBSE v ČR při výuce obecné a anorganické chemie, 

c) vytvoření materiálů splňujících aspekty IBSE a metodika postupu jejich tvorby, 

d) analýza vlivu IBSE na vnímání předmětu chemie a reakcí žáků na tento styl práce. 

 

Teoretická část práce je věnována oblastem odpovídajícím rámcově výše uvedeným 

cílům ad a) až ad c). V kapitole 3.3 Zavedení IBSE autorka popisuje vesměs projekty a 

odborné práce s problematikou IBSE na vysokých školách v ČR a na Slovensku. Doporučuji, 

aby autorka v rámci obhajoby okomentovala zkušenosti s aplikací IBSE v zahraničí, což může 

významně přispět k identifikaci směrů, na které je nutné se v dalším rozvoji IBSE zaměřit (viz 

str. 13). 

Kap. 3.4 Metodika tvorby materiálů (s. 26) vychází z modelu badatelsky 

orientovaného vyučování označovaného jako 5E (v češtině „model 5Z“). Jsou dostatečně 

popsány jednotlivé kroky tohoto pětifázového modelu učení, které byly následně využity při 

tvorbě materiálů autorkou. 

Praktická část práce zahrnuje prezentaci vytvořených materiálů pro IBSE (tj. 

metodických listů pro učitele a pracovních listů pro žáky) pro 15 úloh z oblasti obecné a 

anorganické chemie a komentář k realizovanému výzkumu. Na s. 12 autorka uvádí, že 

v předložené práci je uveden i návrh hodnocení relevantnosti úloh a jejich efektivnosti – 

doporučuji, aby se autorka v rámci obhajoby zaměřila i na tuto tématiku, neboť jsem přímo 

v práci konkrétně tuto oblast hodnocení zvolených úloh nenalezla. 



Metodické listy pro učitele jsou zpracovány tak, aby pomohly učiteli připravit a vést 

hodinu. Zahrnují kromě základních tematických informací také potřebné pomůcky  

a chemikálie. Obsah metodických listů vychází z principu 5Z. Přínosné jsou především 

autorčiny praktické poznámky k realizaci žákovských experimentů, možným chybám apod. 

Pracovní listy provádějí žáky plánovanou úlohou. Nechávají dostatečný prostor pro poznámky 

žáků, z nichž velmi důležitá je formulace hypotézy, která se stává důležitým podkladem pro 

další realizaci práce. 

Cílem vlastního výzkumu bylo sledovat změny postojů žáků k chemii a přírodním 

vědám obecně během jednoho roku výuky s využitím principů IBSE.  Výzkumným vzorkem 

byla třída třetího ročníku osmiletého gymnázia. Není zřejmé, jak byl tento vzorek vybrán – na 

s. 126 autorka k tomuto uvádí „Dá se tedy říci, že uvedená skupina žáků byla pro výzkum 

vybrána vhodně“. Výsledky výzkumu vycházejí především ze sebehodnotících listů žáků, 

žákovského portfolia (tj. především žákovských protokolů) a sebehodnotících dotazníků žáků. 

Formulace některých položek v sebehodnotícím listu je problematická (např. „hodnocení 

kvality výuky chemie na navštěvované škole“ – co si autorka sama představuje pod pojmem 

„kvalita výuky“?) stejně tak jako vyvozované závěry (na s. 127 autorka uvádí, že „podíl žáků 

hodnotících předmět chemie jako výborně nebo velmi dobře vyučovaný se zlepšoval“, což 

neodpovídá údajům v tabulce na s. 112).  

Lze jistě souhlasit se závěrem autorky v kapitole Diskuse, že užití IBSE má vliv na 

zlepšující se vnímání předmětu chemie jako předmětu důležitého, který se v představách žáků 

spojuje s běžným životem a praktickými jevy kolem nich. 

Předložená práce má z formálního hlediska dobrou úroveň, splňuje základní náležitosti 

požadované u tohoto typu prací. Počet překlepů, chyb a formulačních nedostatků je dosti 

vysoký (např. s. 24, 25 několikrát, 33, 34, 37, 38, 39, aj.), některé formulace jsou chybné 

(např. s. 58 – Na tabuli napíšeme vzorek (místo „vzorec“) peroxidu vodíku) nebo nesmyslné 

(např.  

s. 54 – „Do talíře umísti mince připevni svíčku“).  Odpovídající pozornost je třeba věnovat 

výpočtům, konkrétně jednotkám (např. s. 55).  

Závěrem konstatuji, že i přes výše uvedené nedostatky v disertační práci autorka 

prokázala schopnost a připravenost k samostatné činnosti, což mj. dokumentuje svou účastí na 

řešení projektů, předloženým souborem metodických a pracovních listů a prostřednictvím 

publikačních výstupů. Cíle práce byly rámcově splněny, problematika analýzy vlivu IBSE na 



vnímání předmětu chemie a reakcí žáků na tento styl práce si jistě zaslouží realizaci dalšího 

výzkumu. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji přijmout práci Mgr. 

Veroniky Zámečníkové k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení jí udělit vědecko-

akademickou hodnost „philosophiae doktor“ (Ph.D). 

 

 

V Ostravě 27.11.2016                                     doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 

 

 

 


