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Předložená disertační práce je zaměřena na analýzu současného stavu začlenění 

environmentální výchovy do výuky chemie.  

Cílem práce bylo zjistit jednak postoje žáků k ochraně životního prostřední, jejich 

aktivní zapojení do řešení ekologických problémů a také kvalitu jejich znalostí o 

environmentální problematice. Dalším cílem bylo na základě výsledků výzkumného šetření, 

analýzy gymnaziálních učebnic chemie a všech zjištěných skutečností vypracovat výukový 

materiál pro doplnění učiva chemie na vyšším gymnáziu resp. čtyřletém gymnáziu a střední 

škole. Posledním dílčím cílem disertační práce bylo formulovat základní východiska pro 

enviromentální/ekologickou inovaci výuky chemie na vyšším stupni gymnázia.  

 Práce je rozčleněna 8 hlavních kapitol, obsahuje 10 příloh.  

V teoretické rešeržní části se autorka krátce věnuje historii enviromentální výchovy a 

výsledkům výzkumných šetření ekologické/enviromentální gramotnosti v zahraničí a v ČR. 

Dále zde uvádí rozbor současného systému enviromentální výchovy v ČR, v rámci kterého se 

soustředila na vzdělávací obor chemie na vyšším stupni osmiletého gymnázia resp. na 

čtyřletém gymnáziu. Tato kapitola obsahuje i analýzu šesti gymnaziálních učebnic chemie se 

zaměřením na enviromentální problematiku, jejíž detailní zpracování včetně doporučení na 

doplnění učiva o enviromentální prvky je zařazeno v příloze 10. Z výsledku analýzy 

vybraných učebnic vyplynulo, že v učivu chemie je eko-orientovaných pojmů (autorčino 

označení) zařazeno velmi málo, pouze nahodile, bez jakéhokoliv systému či pravidel. 

Ve výzkumné části práce jsou formulovány výzkumné otázky (6) a k nim odpovídající 

hypotézy (14), které byly ověřovány. Jako hlavní výzkumné nástroje autorka použila dotazník 

s využitím škálových položek (Likertovy čtyřbodové škály) a vědomostní test (kombinace 

10 otevřených a 11 uzavřených položek). Na základě pilotního šetření byla provedena drobná 

úprava dotazníku i vědomostního testu. Vlastního výzkumu se zúčastnilo 300 respondentů – 

žáků prvních a čtvrtých ročníků jazykového gymnázia a střední odborné školy. Dotazníky 

byly statisticky vyhodnoceny pomocí chí-kvadrát testu (
2
-testu), aby mohla být určena 

dosažená hladina významnosti statistického testu.  

Výsledky výzkumu potvrdily např. hypotézu, že existují statisticky významné rozdíly 

v názorech a postojích žáků střední průmyslové školy a gymnázia k ochraně životního 

prostředí, žáci gymnázia jsou zodpovědnější za svůj podíl na ochraně životního prostředí, 

apod. ukázalo se, že úroveň vědomostí žáků z enviromentální oblasti není rozhodující pro 

jejich vlastní názor na důležitost ochrany životního prostředí. Část položek dotazníku (18) 

byla převzata z celosvětového výzkumu ROSE; autorkou získané odpovědi byly srovnány 

s výsledky mezinárodního výzkumu ROSE, přičemž byla např. potvrzena shoda ve statisticky 

významných rozdílech odpovědí dívek a chlapců, kdy dívky projevují ve svých názorech větší 
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nutnost a ochotu podílet se na ochraně životního prostředí. Z dalších výsledků výzkumného 

šetření vyvodila autorka závěr, že stávající eko-gramotnost respondentů - žáků dvou 

vybraných středních škol je nedostačující. Zarážející je zjištění, že informace z oblasti 

ochrany životního prostředí získávají žáci především ze sdělovacích prostředků (Tv, rozhlas 

76 %), na internetu (83 %), z deníků a odborných časopisů (39 %), apod., ve škole v rámci 

vzdělávání (pouze 20%).  

Na základě uvedených skutečností autorka zpracovala výukový materiál – příručku 

pro učitele a žáky „Globální oteplování a klimatické změny“, která ale není součástí disertační 

práce, zde jsou zařazeny pouze ukázky – studijní text s otázkami, návod na experiment, 4 typy 

použitých aktivizujících metod (hra - myšlenková mapa, doplňování textu, pracovní list s 

otázkami, přiřazování). 

V diskusi a závěru jsou shrnuty a komentovány výsledky výzkumu, ze kterého 

vyplývá nutnost změnit přístup žáků k environmentální problematice a to nejen na úrovni 

informativní, ale i aktivního přístupu a zodpovědnosti žáků za vlastní jednání vůči životnímu 

prostředí. 

 

K předložené práci mám několik připomínek a dotazů: 

 Vysvětlit termín škálovací dotazník, není běžně používaný. 

 Autorka uvádí nejednoznačně v textu ekologická a enviromentální výchova, někdy tvrdí, 

že je nelze zaměňovat či směšovat (str.20, 25), jindy je používá jako synonymum (od str. 

26 dále) – bylo by vhodné v rámci obhajoby objasnit.  

 Na základě analýzy gymnaziálních učebnic, autorka doporučuje zařadit do učiva více 

eko-orientovaných pojmů (termín autorky). U některých tematických celků jsou zařazeny 

konkrétní doplněné pojmy, např. str. 48-49, ale je velká škoda, že ve většině případů u 

nich neuvádí ekologický/enviromentální aspekt, např. sloučeniny kobaltu jsou 

karcinogenní; chromany jsou toxické; ve zdravotnictví se nesmí používat rtuťové 

teploměry, atd. Také v příloze 10 je navrženo doplnění učiva v 6 analyzovaných 

učebnicích, které se však jeví neúplné, nepřehledné (viz kam zařadit do učiva učebnice 

Mareček, Chemie pro 4. letá gymnázia díl 1. zde vložený experiment „Vlastnosti pracích 

prášků“).  

 Bodové hodnocení 21 otázek vědomostního textu mohlo být uvedeno v příloze, je zřejmé, 

že některé měly větší váhu  (max. počet bodů 50), ( str. 59). 

 Na základě jakého výsledku vychází hypotéza H12 potvrzena, jestliže dílčí hypotézy (1-5) 

byly potvrzeny pouze 2 a 3 z nich nepotvrzeny, (str. 69). 

 Str. 91 polyhalogenované uhlovodíky se používaly jako chladící medium (chladničky) i 

jako hnací plyn (spreje), upřesnit název uvedeného freonu (HCF). 

 Str. 92 Konstatování, že „přízemní ozon vznikající jiným mechanismem“ je pro žáky 

informace neúplná, nic neříkající. Vzhledem k tomu, že přízemní ozon je škodlivý, na 

rozdíl od stratosférického ozonu, stálo by za to tuto informaci rozvést a doplnit do textu – 

Ozon. 

 Str. 95 Uvedený ukázkový experiment „Divoký duch“ vyvolává spíše nejasnosti, jaké 

experimenty byly do textu příručky zařazeny a jak byly zpracovány? Jaké je metodické 

uplatnění experimentu Divoký duch (v popsaném provedení) v EVVO? 

 Str. 96 Mezi formami uhlíku chybí grafen (v poslední verzi příručky byl doplněn). 



 Str. 100 Nepřesné tvrzení použito v pracovním listě. Fulleren byl v minimálním množství 

nalezen v horninách i v kosmu (Chem.Listy 104, 762-769 (2010). 

 Doporučuji uvést v rámci obhajoby přehled publikací autorky vztahujících se k tématu 

doktorské práce s krátkým abstraktem (3 řádky). 

Závěr:  

Autorka provedla analýzu gymnaziálních učebnic chemie se zaměřením na environmentální 

problematiku, zrealizovala výzkumné šetření mezi žáky gymnázia a střední odborné školy, 

v rámci kterého zjišťovala jejich postoje, názory a vědomosti na ochranu životního prostředí. 

Zpracovala příručku „Globální oteplování a klimatické změny“ pro učitele a žáky na doplnění 

učiva chemie i dalších přírodovědných předmětů pro střední školy (příručku při obhajobě 

předložit v tištěné verzi). 

  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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