
Vyjádření školitele k disertační práci RNDr. Boženy Čerňanské: 
Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice  

 
 Nové strategické cíle vzdělávání, formulované na úrovni EU a jejích jednotlivých 

zemí, spolu s rozvojem oboru chemie a jeho rozsáhlými praktickými aplikacemi způsobují, že 

požadavky kladené na přípravu učitelů chemie se v současnosti výrazně mění. Vzdělávání 

učitelů v ČR prošlo v posledním období změnami, které reagovaly na nové vzdělávací 

podmínky, rozvoj oboru a společenské požadavky. Promítly se v procesech demokratizace 

vzdělávání, autonomizace vysokých škol a fakult a institucionální diverzifikace. Trend 

kurikulární liberalizace umožňoval institucím připravujícím učitele různé pojetí přípravného 

vzdělávání. Existující rozmanitost obsahů a přístupů v učitelské přípravě a studijních 

požadavků vedla k různé kvalitě absolventů. To nepříznivě ovlivňovalo školní praxi. 

Nepříznivá situace se též dotkla dalšího vzdělávání učitelů, které stále postrádá jakoukoliv 

koncepci a systematičnost. V konečném důsledku to znamená, že zájem o učitelství ve vztahu 

k přírodovědným oborům není velký a to se zcela evidentně projevuje v kvalitě pedagogů i 

výuky. A právě proto je této problematice věnována předložená disertační práce.   

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

celkem 162 stran a 24 stran příloh. Práce obsahuje pět základních kapitol k jednotlivým 

aspektům pregraduální a postgraduální přípravy učitelů chemie, a dále úvod, teoretická 

východiska a cíle práce, diskusi, závěr a seznam použitých zdrojů. V každé kapitole se prolíná 

výrazné teoretické porozumění a praktická zkušenost s uváděnou problematikou. Podrobnou 

charakteristiku jednotlivých částí práce lze nalézt v souhrnu disertační práce i v přiložených 

posudcích oponentů.  

Pojetí disertační práce ukazuje na důkladné teoretické prostudování sledované 

problematiky oboru didaktika chemie a na schopnost aplikovat teoretické poznatky tvůrčím 

způsobem v praxi. Dr. Čerňanská přistupovala k práci v rámci svého doktorského studia 

s velkým zaujetím a zájmem. Zpracování dané problematiky je v rámci oboru zcela nové a 

pro jeho další rozvoj, stejně tak jako pro zkvalitnění vzdělávání učitelů a výuky chemie velmi 

významné. Autorka při práci využívala jednak svých mnohaletých pedagogických zkušeností 

a výsledků, jednak průběžného studia našich a zahraničních pedagogických dokumentů a dále 

pedagogické, psychologické a didaktické literatury. Tvorba disertační práce byla po celou 

dobu provázena velkým zaujetím doktorandky a snahou 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 za výrazný přínos k 

současné didaktice chemie.  
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