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Posuzovaná disertační práce je věnována analýze současného systému vzdělávání 

učitelů chemie v České republice, a to jak v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů 
chemie na vysokých školách, tak i v dalším vzdělávání. Práce je rozčleněna na 12 kapitol, 
obsahuje 6 příloh.  

V teoretických východiscích práce jsou stručně formulovány výsledky Lisabonského 
procesu, na kterém byly členskými zeměmi EU schváleny hlavní myšlenky evropské 
vzdělávací politiky, která by měla zajistit harmonizaci vzdělávacích systémů jednotlivých 
zemí EU. Autorka v této kapitole upozorňuje na zásadní změnu v pregraduální přípravě 
učitelů – deprofesionalizaci, ke které došlo v ČR v průběhu 90. let minulého století, kdy byla 
silně zpochybňována důležitost pedagogicko-psychologické složky studia budoucích učitelů 
sekundárních škol. V roce 2001 byl schválen Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. 
Bílá kniha), byly stanoveny kvalifikační požadavky pro učitele a také na základě Boloňské 
deklarace z roku 1999 byl zaveden dvoustupňový systém přípravy učitelů. Rozčlenění VŠ 
přípravy učitelů na bakalářské a magisterské studium přineslo s sebou řadu problémů. Např. 
studenti učitelství, které je většinou dvouoborové, musí zvládnout základy dvou předmětů; 
není jednotný názor odborníků, do kterého stupně zařadit pedagogicko-psychologické 
disciplíny; během pětiletého studia musí studenti (budoucí učitelé) úspěšně složit až sedm 
státních závěrečných zkoušek a zpracovat dvě závěrečné práce. Z výčtu povinností studentů 
učitelství vyplývá, že je studium velmi náročné. V práci je také věnována pozornost dalšímu 
vzdělávání učitelů, které není v ČR systémově dořešeno. Po omezení počtu pedagogických 
center zajišťují toto studium převážně vysoké školy a soukromé instituce. 

 V disertační práci jsou vymezeny cíle takto:    
1. poválečný vývoj přípravy a vzdělávání učitelů až po současnost 
2. přehled vysokých škol připravujících učitele chemie v ČR 
3. analýza vysokoškolské přípravy učitelů chemie v ČR 
4. analýza současného stavu dalšího vzdělávání učitelů chemie v ČR 
5. koncepce návrhu dalšího vzdělávání učitelů chemie 

Dosažené výsledky vztahující se k jednotlivým cílům práce jsou zpracovány v pěti kapitolách. 

 Ad 1) Z období po 2. světové válce se autorka podrobněji věnuje především vývoji a 
změnám vysokoškolského vzdělávání po roce 1989, kdy naše společnost prošla zásadními 
změnami v oblasti politické, ekonomické, sociální a kulturní, což si vyžádalo zásadní změny i 
ve vzdělávání na všech stupních škol. Reforma českého školství probíhala (stále není 
ukončena) zpočátku pozvolna, ale v mnoha směrech chaoticky, nicméně dochází postupně 
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k souladu vzdělávacích cílů všech členských zemí EU, aby byla umožněna maximální 
mobilita studentů i absolventů VŠ v rámci EU.  

Ad 2) a 3) Do přehledu vysokých škol vzdělávajících budoucí učitele chemie je zahrnuto 
12 pedagogických a přírodovědeckých fakult ČR, které jsou součástí 9 univerzit. U každé 
fakulty je uveden profil absolventa bakalářského a magisterského studia. Studium učitelství je 
na všech fakultách dvoustupňové, 3-leté bakalářské a navazující 2-leté magisterské, 
absolventi se pak mohou přihlásit i na doktorské studium. Tato část práce obsahuje výsledky 
studie, která sledovala zájem studentů gymnázia Nad Štolou Praha o vysokoškolské studium 
v průběhu tří let a potvrdila stále přetrvávající až narůstající nezájem studentů SŠ o studium 
přírodních věd.  

Ad 4) Tato kapitola se zaměřuje na analýzu dalšího vzdělávání učitelů chemie (DVU – 
přesněji další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP) v ČR, které lze rozdělit na 
3 základní typy: 

a) studium poskytující splnění kvalifikačních předpokladů 
b) studium poskytující splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
c) studium k prohloubení odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání) 

Po zrušení celorepublikové sítě pedagogických center organizují kurzy dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků jednak státní instituce (např. Národní institut dalšího vzdělávání 
v Praze s pobočkami v krajích, vysoké školy atd.), ale také nejrůznější soukromé firmy. Stále 
ve školské praxi chybí systém DVU, který by klasifikoval požadavky na kvalifikační růst 
učitelů. Autorka se dále věnuje hodnocení vybraných kurzů DVU realizovaných na PřF UK 
v Praze, které byly pořádány s podporou několika grantů MŠMT a EU.  

Ad 5) V 5. kapitole autorka zpracovala návrh koncepce dalšího vzdělávání učitelů chemie. 
Profesní celoživotní kariéra učitele je rozčleněna na 5 desetiletých period, ve kterých by se 
učitelé dle svého věku a tedy i délky své pedagogické praxe dále vzdělávali v různých 
oblastech své profese (zaměření na oborovou odbornost, problematiku související s obecnou 
didaktikou, pedagogikou a psychologií). 

Ve velmi krátké diskusi jsou shrnuty zkušenosti s realizací kurzů dalšího vzdělávání 
učitelů chemie. Je zde konstatováno, že učitelé ze školské praxe mají zájem o nové metody 
výuky předmětu chemie, využití ICT, zajímají se o moderní trendy ve výzkumu i moderní 
chemické technologie. Je zde konstatováno, že vzdělávání učitelů (pregraduální i DVU) je 
potřebné řešit systémově.  

K předložené práci mám několik připomínek a dotazů: 

• Členění práce do kapitol a podkapitol není příliš přehledné, ani v obsahu není graficky 
odlišena hierarchie kapitol. 

• Uvádění citací v textu práce je nejednotné, pomocí indexů a čísla citace 55)130 (tento 
zápis je nepřehledný) nebo pomocí jména autora a roku vydání /Bílek 2008/, viz str. 68. 

• Střídání v textu 1. os. č. jedn. a 1. os. č. mn. a trpný rod (např. str. 102, i na mnoha dalších 
místech) nepůsobí dobře, nelogické je použití budoucího a minulé času (např. na str. 114). 

• V kapitole 3 je nevyvážený rozsah popisu univerzit, fakult vzdělávajících učitele, jsou zde 
citovány, resp. zkopírovány z www stránek profily absolventa. Stálo za zvážení uvést tyto 
údaje přehledněji a stručně. 

• V této části práce postrádám alespoň stručný přehled vysokých škol, které umožňují 
studentům odborného studia (magisterského nebo inženýrského) absolvovat při 
prezenčním studiu různé typy pedagogického studia, na jehož základě mohou získat 



pedagogickou způsobilost – tzn. profesi učitele chemie (dříve pedagogické minimum). 
Doporučuji tyto informace doplnit při obhajobě. 

• Není vhodné vyhodnotit dotazníky formou tabulek a grafů bez uvedení alespoň zkrácené 
otázky, údaje v tabulkách a grafech jsou bez znalosti otázky „nic neříkající“. 

• V textu nejsou průběžně systematicky číslovány tabulky a grafy, tímto se stává grafická 
část práce méně přehledná. 

• Z jakého důvodu jsou uvedeny grafy na str. 119 a str. 141 se stejnými daty, a taktéž str. 
110 a  str. 141, str. 119 a str. 142, str. 120 a  str.142,  str. 129 a str. 143, str. 130 a str. 143. 

• Jaký je dle MŠMT přesný název dalšího vzdělávání učitelů – pedagogů? Často dochází 
k nepřesnému označení tohoto vzdělávání. 

• Jak se autorka podílela na přípravě realizaci nějakého kurzu dalšího vzdělávání učitelů 
chemie – konkretizujte v rámci obhajoby. 

• Doporučuji uvést v rámci obhajoby přehled publikací autorky vztahujících se k tématu 
doktorské práce s krátkým abstraktem (3 řádky). 

Závěr: Autorka provedla analýzu pregraduální přípravy budoucích učitelů chemie a systému 
dalšího vzdělávání učitelů (chemie) ve školské praxi v ČR; dále zpracovala návrh koncepce 
dalšího vzdělávání učitelů.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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