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Věc: Posudek školitele k předkládané disertační práci doktorandky Mgr. Lindy Schmutzerové 

 

Disertační práce Mgr. Lindy Schmutzerové „Environmentální aspekty výuky chemie na 

gymnáziu“, předkládaná k obhajobě ve studijním programu Vzdělávání v chemii, je završením 

systematické činnosti doktorandky v oblasti inovace obsahu výuky chemie na gymnáziu se 

zaměřením na environmentální výchovu a vzdělávání.  

Doktorandka po celou dobu kombinovaného studia v doktorském studijním programu na 

Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK pracovala samostatně a využila 

možnost spojení realizace disertačního projektu s pedagogickým působením na gymnáziu. 

Specifikace jejího disertačního projektu vznikala v postupném zpracovávání tématiky 

environmentálních aspektů přírodovědné výuky s přednostní orientací na výuku chemie a jejich 

vazby na vytváření podmínek pro zvyšování „environmentální gramotnosti studentů středních škol. 

Pozitivně hodnotím, že doktorandka v průběhu řešení disertačního projektu vytvořila řadu 

konkrétních výukových materiálů, které jako koordinátorka EVVO na gymnáziu ověřila ve školní 

praxi.  

Ve výzkumné části disertační práce doktorandka provedla dva typy výzkumných šetření, a 

to zjišťování názorů žáků na environmentální problémy formou dotazníku inspirovaného 

mezinárodním projektem ROSE a zjišťování znalostí žáků z uvedené oblasti formou didaktických 

testů. Významných přínosem disertační práce je potom komparace výsledků obou šetření, 

potvrzující nedostatečnou orientaci přírodovědné a zejména chemické části středoškolského 

kurikula na environmentální oblast. Na základě velmi seriózní analýzy problémů vyplývajících 

z výše uvedených aspektů zvoleného tématu disertační práce tak autorka přispěla k aktuálním 

trendům inovace výuky přírodovědných předmětů na středoškolské úrovni.  

Jako školitel doktorandky bych rád konstatoval, že zvolený obsah i metody zpracování jsou 

na odpovídající úrovni a výsledky představují konkrétní přínos pedagogické teorii a praxi. 

Konstatuji, že předkládaná disertační práce splňuje z mého pohledu požadavky na disertační práci 

z oboru Vzdělávání v chemii a práci doporučuji k obhajobě. 
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