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Posudok na dizertačnú prácu Mgr. Lindy Schmutzerovej 

na tému Environmentální aspekty výuky chemie na gymnáziu 
 

 
 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Študijný program: Vzdelávanie v chémii 
Školiteľ: Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 
Pracovisko školiteľa: Univerzita  Hradec Králové, Pedagogická fakulta 

 
V úvode dizertačnej práce Mgr. Linda Schmutzerová uvádza, že dnešná spoločnosť je 

orientovaná na konzum a prosperitu, na tržnú ekonomiku, zvyšovanie výroby a odbytu 
výrobkov. Tieto skutočnosti ovplyvňujú vznik takých situácií a problémov, ktoré je potrebné 
riešiť. Východisko doktorandka vidí práve v environmentálnej výchove mladých ľudí. 
Orientácia na prírodovedné disciplíny (chémia, biológia), ktoré sú zamerané na racionálne 
zdôvodnenie príslušnej odbornej teórie a praxe s včlenením environmentálnej tematiky môže 
ukázať cestu, vedúcu k vyriešeniu týchto aktuálnych problémov. Cieľom environmentálnej 
výchovy je také environmentálne správanie ľudí, kde sú zohľadnené aj dopady možných 
riešení na životné prostredie, ktoré vedú k aktivitám, vplývajúcim na zlepšenie jeho kvality. 
Z hľadiska času, ktorý žiak prežíva v školských laviciach sa stáva dôležitým osobnosť učiteľa 
a obsah učiva, ktoré pedagóg predkladá. Učebný obsah priamo determinuje voľbu 
adekvátnych vyučovacích foriem, metód a použitie učebných prostriedkov. Úlohou 
environmentálnej výchovy, ale aj iných disciplín ako napríklad chémie je pripraviť žiakov pre 
tento cieľ zodpovedajúcimi znalosťami, vedomosťami a schopnosťami.  

Cieľom dizertačnej práce je zistenie stavu eko - chemických vedomostí a názorov na 
súčasné environmentálne problémy a ich riešenie vo vzdelávaní žiakov stredných škôl, 
predovšetkým gymnázií. Následne na základe zistených faktov a analýzy súčasného 
gymnaziálneho kurikula v disciplíne chémia navrhnúť jeho doplnenie o danú oblasť. 
V jednotlivých čiastkových cieľoch sú jasne formulované konkrétne úlohy dizertačnej práce, 
ktoré boli orientované na:  
- výskum v environmetálno - ekologickej problematike s chemickou orientáciu zameraný na 

názory žiakov stredných škôl a jeho porovnanie so zistením stavom vedomostí žiakov v danej 

oblasti, 
- tvorbu výučbových materiálov, ktoré budú dopĺňať disciplínu chémia vo vyšších ročníkoch 

gymnázia, zasahujúc aj do iných vyučovaných disciplín a to na základe zistených výsledkov 

výskumu a spracovaného materiálu v teoretickej časti,  

- formulovanie základných východísk pre environmetálno - ekologickú inováciu výučby 
v disciplíne chémia vo vyšších ročníkoch gymnázia, vrátane súvislostí s integračnými 

trendmi gymnaziálneho kurikula a s tvorbou školského plánu.  

 

Dizertačná práca je členená do siedmich hlavných kapitol. Práca má klasickú štruktúru 
vedeckej práce. V úvode sú formou literárneho prehľadu prezentované poznatky iných 
autorov zaoberajúcich sa podobnou problematikou. Nosné kapitoly práce tvorí: výskumná 
časť a materiály na podporu výučby chémie s environmentálnou orientáciou. V kapitole 
Výzkumná část je popísaná štruktúra výskumného projektu s použitými výskumnými 
nástrojmi, pilotným výskumom a popisom výskumnej vzorky. Súčasťou kapitoly je 
podkapitola, v ktorej doktorandka približuje spôsob spracovania výsledkov a ich interpretáciu. 
Získané údaje z výskumu doktorandka rozdelila na základe uskutočnených analýz do 
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nasledovných častí: názory a postoje žiakov na ochranu a tvorbu životného prostredia 

analýza rozdielov v postojoch žiakova strednej priemyselnej školy a gymnázia, analýza 

rozdielov v postojoch žiakov vo vybraných ročníkoch, porovnanie vedomostí a postojov 

k ochrane a tvorbe životného prostredia, porovnanie získaných výsledkov s inými výskumnými 

aktivitami (projekt ROSE).  
 V dizertačnej práci sú zhrnuté vybrané výsledky výskumu, ktoré tvoria vytýčenie 
hlavných línií pre prípravu výučbových materiálov s environmentálnou orientáciou.  
V kapitole „Materiály pro podporu výuky chemie s environmentálním zaměřením“ 

doktorandka na základe získaných výsledkov navrhla smerovanie pre environmetálno - 
ekologickú inováciu výučby v disciplíne chémia. Príručka s názvom „Globální teplovaní 

a klimatické změny“ bola pripravená ako návrh doplnkového výučbového materiálu pre. 
gymnáziu s prienikom aj do iných vyučovaných disciplín. Návrh doplnkového materiálu je 
štruktúrne členený do dvoch hlavných kapitol s názvami: Globální oteplování a Alternatívní 

paliva. Zvolené názvy sa orientujú v súčasnej dobe na veľmi aktuálnu problematiku, pričom 
ide o dve témy, ktoré spolu úzko súvisia. S ohľadom na vekové kategórie, pre ktoré je 
materiál určený, doktorandka použila veľmi vhodné nasledovné rozdelenie: text, ktorý 
približuje sledovanú problematiku (zdroj informácií), úlohy, otázky na zamyslenie, 
experimenty súvisiace s danou témou, aktivizujúce metódy. Materiál je vhodne doplnený 
ilustráciami, obrázkami a schémami. Doktorandka v práci uvádza len niektoré spracované 
témy, ale precíznosť a podrobné spracovanie ako aj presné vytýčenie výchovno-
vzdelávacieho cieľa, ktorý sleduje dáva tušiť, že v pozadí celého snaženia je túžba 
o prehlbovanie vedomostí mladých ľudí v prírodovedných disciplínach. Získavanie dobrých 
teoretických poznatkov a ich aplikácia v školských podmienkach je v texte materiálu poňatá 
veľmi komplexne. Všetky tieto skutočnosti súvisiace s vytvoreným materiálom sú dôkazom, 
že doktorandka sa v danej oblasti veľmi dobre orientuje. Vďaka pedagogickej praxi je 
v neustálom kontakte s cieľovou skupinou žiakov, pre ktorú bol výskum určený.  
 Pozitívne hodnotím aj veľkosť vzorky – počet respondentov, ktorí sa zúčastnili 
výskumu (300 žiakov) z 1.- 4. ročníka Prvého súkromného gymnázia v Hradci Králové 
a Strednej priemyselnej školy v Hradci Králové. Nielen samotný výskum, ale aj spracovanie 
získaných údajov zo škálovacieho dotazníka ako aj z vedomostných testov a na ich základe 
posúdenie názorových a vedomostných rozdielov medzi žiakmi si vyžiadavalo určite  mesiace 
trpezlivej práce.  
 Dosiahnuté výsledky, ktoré doktorandka sumarizovala v diskusii a zhrnula v závere 
práce upozorňujú na tú skutočnosť, že žiaci vnímajú ohrozovanie životného prostredia ako 
stav, ktorý sa ich bezprostredne dotýka. Z výchovného hľadiska hodnotím veľmi pozitívne 
skutočnosť, že si respondenti uvedomujú potrebu zmeny životného štýlu. Dôvodom 
k zamysleniu je, že nie sú ochotní obmedziť svoje potreby, resp. svoj štandard a uplatňovať 
ho vo svojom vlastnom spôsobe života a to tak, aby sa správali šetrnejšie k prírode. Zámer 
doktorandky, zistenie stavu eko - chemických vedomostí a názorov na environmentálne 
problémy a súčasné vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu kľúčových kompetencií 
tým, že vedú k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia 
zaujať aktívne miesto v rámci ochrany a tvorby životného prostredia, k pochopeniu potreby 
vzdelávania v príslušnej oblasti, nadobudnutiu a rozvíjaniu vzťahov k prírode, jej tvorbe 
a ochrane a tiež k výraznejšej angažovanosti žiakov a k ich šetrnejšiemu správaniu sa 
k prírode. 

Veľmi oceňujem konštatovanie doktorandky v kap. 4.1.8, kde zdôrazňuje dôležitosť 
učiteľa, jeho záujem a hĺbku do akej sa bude témami zaoberať, či vytvorí pre žiakov 
dostatočne zaujímavé súbory, či využije rôzne učebné pomôcky a modely, organizované akcie 
ekologických organizácií, výučbové filmy, audioukážky, živé zvieratá a rastliny a aký vyberie 
prístup k jednotlivým témam. Pozitívne hodnotím tvorivý prístup doktorandky k realizácii 
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cieľov dizertačnej práce s ohľadom na aplikáciu výsledkov v disciplíne chémia ako aj v iných 
prírodovedných disciplínach. 
 
Stanovený cieľ doktorandka v predloženej dizertačnej práci v plnej miere splnila.  
 
V rámci diskusie prosím doktorandku o odpovede nasledujúce otázky:  
1. Aké typy úloh považujete za efektívne pre environmentálne ako aj chemické vzdelávanie 

na gymnáziu? 
2. Myslíte si, že by bolo prínosom, ak by kurikulum pre stredné školy obsahovalo predmet 

(samostaný) Environmetálna výchova?  
3. Podľa výsledkov, ktoré ste získala, ako by ste hodnotila z pohľadu žiakov pochopenie 

dvoch rozdielnych pojmov „ochrana životného prostredia a tvorba životného prostredia“? 
4. Skutočnosť, že žiaci nepociťujú potrebu obmedziť svoje nároky tak, aby sa správali 

šetrnejšie k prírode je dôkazom nutnosti environmentálneho vzdelávania. V dizertačnej 
práci ste navrhli materiál pre podporu výučby chémie s environmentálnou orientáciou, 
vidíte aj iné možnosti, ktoré by viedli k zmene správania žiakov voči životnému prostrediu? 

 

 

 
Predkladaná dizertačná práca doktorandky Mgr. Lindy Schmutzerovej prináša celý rad 
originálnych výsledkov výskumu a podnetov k ďalšiemu vedeckému bádaniu. V práci 
prezentované nové poznatky sú významné pre ďalší rozvoj environmentálnych vedných 
disciplín, ako aj využiteľné vo vzdelávacom procese v disciplíne chémia. 
 
 
Na základe preštudovania odporúčam prijať predkladanú dizertačnú prácu k obhajobe a po jej 
úspešnom priebehu navrhujem udeliť Mgr. Linde Schmutzerovej titul „philosophiae doctor“ 
(PhD.) v študijnom programe Vzdelávanie v chémii. 
 
 
 
 
 
V Nitre  7.03.2013 
     doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD. 
      oponent 
 
 

 

 

 

 

 
 


