
Posudek na disertační práci RNDr. Boženy Čerňanské 
Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice 

 
Doktorandka předložila disertační práci v rozsahu 185 stran včetně 23 stran příloh. Téma disertace 
považuji za významné a aktuální v souvislosti s kurikulární reformou školního vzdělávání a 
vzniklých nových požadavků na učitele a také z hlediska současného domácího a mezinárodního 
zájmu o kvalitu učitelské profese a kvalitu vzdělávání učitelů včetně strukturování studia. 
Doktorandka přináší poznatky o konkrétní oblasti  učitelství specifikované oborově. Využívala 
především domácí literární a internetové zdroje, pracovala i s několika originálními zahraničními 
tituly. 
 
Cílem disertace bylo podat ucelený přehled o stavu přípravného a dalšího vzdělávání učitelů chemie 
v ČR. Tento cíl byl splněn, a to především na úrovni popisné, méně pomocí analytické, srovnávací 
či syntetické výzkumné metody, zřejmě v důsledku toho, že se jedná o první zpracování uvedené 
problematiky v oblasti didaktiky chemie.   
 
Disertace je strukturována do 5 celků. První kapitola je věnována krátkému vhledu do poválečného 
vývoje vzdělávání učitelů, následuje období od 70. let do roku 1989 a nakonec zachycení 
současnosti. Zde jsou přehledně zachyceny významné události, politická rozhodnutí a dokumenty o 
učitelském vzdělávání. Podrobný výklad je podán k aktivitám Evropské unie, UNESCO a k 
základním domácím dokumentům vzdělávací politiky. 
 
Druhá kapitola je nazvaná Vysoké školy a fakulty vzdělávající učitele chemie. Tato část má spíše 
charakter přílohy. Předkládá základní informace o institucích, které lze vyhledat na webových 
stránkách těchto institucí.  
Významné místo v disertaci zaujímá 3. kapitola, která je věnována pregraduálnímu vzdělávání 
učitelů chemie u nás. Seznamuje s koncepcí této přípravy a podává přehled o akreditovaných 
studijních programech učitelství chemie na českých vysokoškolských institucích, a to jak 
bakalářského tak magisterského stupně.  Zvláště zajímavé jsou profily absolventů, které 
doktorandka shromáždila a představuje je podle jednotlivých fakult. Není zcela zřejmé, zda jde o 
převzaté znění nebo interpretaci doktorandky, jejich rozsah je nevyvážený. Tento materiál je však 
velice cenný. Proto je ku škodě, že nebyla provedena analýza a srovnání pojetí bakalářských a 
magisterských profilů, což mohlo být důležitým přínosem k problematice strukturování studia a 
tvorby profilů absolventa (zvláště když je odkazován Evropský kvalifikační rámec). 
 
V této kapitole následuje partie zabývající se zájmem studentů střední školy a studium na vysoké 
škole (je to příklad jedné školy) a je ukázán přehled úspěšnosti gymnazistů při přijímání na vysokou 
školu. Doktorandka vyvozuje nízký zájem o přírodovědné studijní obory. Proto považuje za 
důležité, aby vysoké školy působily na motivaci ke studiu přírodních věd a nabízely podpůrné 
programy studentům. Dále jsou zde prezentovány výsledky kvantitativní analýzy počtu studentů 
učitelství chemie (r. 2009).  
 
Navazuje dotazníkové šetření 77 vysokoškoláků zaměřené na jejich reflexi strukturovaného studia. 
Zde není jasné, zda jde o studenty učitelství chemie nebo i jiné vysokoškoláky a jak byl výzkumný 
vzorek stanoven. Vysledky jsou prezentovány hojnými tabulkami a grafy. Závěr šetření vyústil v 
konstatování převažující preference integrovaného magisterského studia bez hlubšího objasnění.  
 
Dobře je pak zpracována koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol a 
problematika vzdělávacího standardu učitelského studia, ovšem v obecné rovině (nespecifikuje 
přípravu učitelů chemie). Celkový obraz podává závěrečné shrnutí (3.4). 
 
 



Kapitola 4 pojednává o dalším vzdělávání učitelů chemie. Má v disertaci stěžejní význam 
především ve vztahu ke kurikulární reformě a potřebám škol pokud jde o profesní připravenost 
učitelů chemie změnu přijmout a realizovat Koncepce dalšího vzdělávání je popsána na základě 
zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Jde opět o popis s převzatým komentářem k současným problémům 
vzdělávání učitelů. Text je oživen přehledem institucí dalšího vzdělávání u nás a některé instituce 
jsou blíže přestaveny. 
 
Součástí kapitoly je přehled vybraných výzkumných a rozvojových projektů vztahujících se ke 
vzdělávání učitelů v ČR. Kapitola pak vyúsťuje v podrobné pojednání o kurzech dalšího vzdělávání 
učitelů chemie ve vazbě na rozvojové projekty MŠMT a ESF. Jednotlivé kurzy jsou popsány a 
doloženy výsledky evaluačních dotazníků 182 účastníků kurzů. Opět je zde umístěn obsáhlý 
tabulkový a grafový materiál a výčty výpovědí k otevřeným položkám. Tabulky a grafy převažují 
nad hlubší interpretací výsledků a vyvození závěrů pro zkvalitnění DVPP. V závěru uvedená 
konstatovaní, že získané poznatky využijí učitelé v praxi nebo že je třeba další optimalizace při 
realizaci kurzů aj., jsou většinou známé. Postrádám zde vývody pro změnu a inovace dalšího 
vzdělávání učitelů chemie. 
 
Disertační práce je završena pokusem o charakterizování životních fází učitelů chemie s možnými 
důsledky pro koncepci dalšího vzdělávání. (Kapitola se nazývá Návrh koncepce dalšího vzdělávání, 
nejde však o koncepci). V pětiletých až desetiletých věkových cyklech se doktorandka snaží o 
vystižení profesního vývoje v rovině osobnostních předpokladů a vzdělávacích potřeb učitelů 
chemie. Nesporně jde o neobvyklý, avšak zajímavý metodologický přístup.  
 
Disertace vrcholí diskusí a shrnujícím závěrem. Jsou zde komentovány výsledky empirie a jsou 
„lehce“ konfrontovány s deklaracemi.  
 
Po formální stránce je text disertace strukturovaný, výzkumná šetření jsou doložena tabulkami a 
grafy. Jednotlivé kapitoly však nejsou provázány, jsou samostatnými celky. Chybí zde 
metodologická kapitola, takže je obtížné orientovat se v předkládaných šetřeních. 
 
Otázky pro obhajobu:  

1. Jaké závěry lze vyvodit pro současné pojetí profilů absolventů studia učitelství? V čem je 
shoda a v čem liší? Co by se mělo změnit? Je to u nás v současnosti nějak řešeno? 

2. Jak souvisí profesní standard učitele (u nás formálně neexistující) s koncepcí přípravného a 
dalšího vzdělávání učitelů?  

3. V čem spočívá změna dalšího vzdělávání učitelů chemie? Uveďte alespoň tři aspekty. 
 
Závěr 
Přes uvedené výhrady ke způsobu zpracování tématu disertace konstatuji, že doktorandka 
shromáždila značný empirický materiál, prezentovala kontexty problematiky vzdělávání učitelů, 
popsala realizované programy vzdělávání a navrhla model životních fází učitele chemie. Vyhověla 
tak požadavkům kladeným na doktorskou disertaci, proto ji doporučuji k obhajobě. Po úspěšném 
obhájení navrhuji udělení titulu Ph.D. 
 
 
V Praze dne 8. 6. 2011 
          Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 
 


