
Vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Veroniky Zámečníkové: 

Badatelsky orientovaná výuky se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii  

 

 

Rozvoj chemie a její rozsáhlé praktické aplikace způsobují, že požadavky kladené na 

výuku obecné a anorganické chemie na středních školách se v současnosti výrazně mění.  Je 

zřejmé, že ve výuce již nelze vystačit s encyklopedickým pojetím učiva, ani s klasickými 

výukovými metodami a formami práce. Je třeba stále více klást důraz na pojetí učiva, 

otevřeného novým poznatkům a činnostem, které povedou k větší aktivitě žáků a umožní jim 

lépe učivu porozumět.  A právě této problematice je věnována předložená disertační práce.   

Disertační práce je zpracována formou monografie s vřazenými přílohami. Má rozsah 

140 stran 68 stran příloh; obsahuje šest základních kapitol. V úvodní části práce jsou 

stanoveny cíle zahrnující hlavní principy badatelsky orientované výuky (BOV), jejich 

využívání při výuce obecné a anorganické chemie u nás, vytvoření výukových a metodických 

materiálů BOV a posouzení vlivu BOV na výsledky výuky chemie na základní škole a nižším 

stupni gymnázia. Teoretická část práce analyzuje problémy současné výuky, BOV, metodiku 

tvorby materiálů pro tuto výuku a teoretická východiska výzkumu k ověření vlivu této výuky 

na změny postojů žáků k chemii. Praktická část práce nejprve uvádí současné kurikulární 

dokumenty v ČR a jejich požadavky na výstupní vědomosti, dovednosti a kompetence žáků. 

Následují principy implementace BOV do výuky chemie a vlastní metodické a výukové 

materiály autorky k této výuce, využitelné v rámci celého úvodního ročníku chemie na úrovni 

základní školy a nižšího stupně gymnázia. Závěrečná kapitola této části práce analyzuje vliv 

BOV na postoje žáků k chemii na základě vyhodnocení sebehodnotících dotazníků, 

záměrného pozorování a analýzy žákovského portfolia. Součástí práce je dále úvod, diskuse, 

závěr a seznam použitých zdrojů. Podrobnou charakteristiku jednotlivých částí práce lze 

nalézt v souhrnu disertační práce i v přiložených posudcích oponentů.  

Pojetí disertační práce ukazuje na důkladné prostudování zpracovávané problematiky a 

na schopnost aplikovat teoretické poznatky tvůrčím způsobem v praxi. Mgr. Veronika 

Zámečníková od počátku svého doktorského studia přistupovala k práci s velkým zaujetím a 

zájmem a snažila se o nový způsob zpracování dané problematiky. Vycházela přitom 

především ze studia literatury, z inspirací získaných na národních a mezinárodních seminářích 

a konferencích a především z výsledků své vlastní práce. V disertační práce je patrná také 

snaha přenést získané poznatky a zkušenosti do didaktiky chemie, obohatit ji a inovovat pro 

potřeby právě probíhající reformy našeho školního vzdělávání. Disertační práci a její 

zpracování považuji proto za výrazný přínos k současné didaktice chemie.  
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