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Mgr. Radky  Č U D O V É „Biologické dovednosti žáků“ 
 

       V minulosti se didaktické výzkumy soustředily především na vědomostní složku výuky 

(výběr, obsah a rozsah problémů transformovaných do systému učiva) a na její osvojení žáky 

a studenty. Ukazuje se však, že u nás (ale i celosvětově) dochází ke snižování zájmu o 

přírodovědná studia a následně i o toto profesní zaměření, i když v rámci celospolečenské 

praxe se naopak zvyšuje poptávka po přírodovědně kvalifikovaných pracovnících, jejichž 

nedostatek se může v konečném důsledku projevit v celkovém poklesu ekonomické 

konkurenceschopnosti společnosti. Vše se již odvíjí od zcela nesporného poklesu kvality 

výsledků přírodovědného vzdělávání žáků základních škol a gymnázií. 

        

       Je proto potřeba jen přivítat téma, které si doktorandka zvolila, a to analyzovat a 

navrhnout systém přírodovědných dovedností, a ten pak ověřit přímo ve školní praxi. 

V tom jednoznačně spatřuji aktuálnost zvoleného tématu, protože nalezení optimální cesty k 

získávání intelektuálních a senzomotorických dovedností v přírodovědném vzdělávání, tzn. 

schopností operovat s osvojenými vědomostmi při řešení nových situací, může tuto negativní 

tendenci zvrátit. Za klad považuji i to, že je disertační práce součástí komplexně pojatého 

projektu GAČR reg. č. P 407/10/0514 „Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii“, který 

probíhal v letech 2010 – 2013 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 

 

        Na základě zvoleného tématu práce si autorka stanovila hlavní a následně i dílčí cíle 

disertace. Hlavním cílem bylo navrhnout systém dovedností v přírodovědném vzdělávání 

(konkrétně v přírodopisu a v biologii) a následně pak v praxi ověřit úroveň osvojování těchto 

dovedností u žáků základních škol a gymnázií. Časovou posloupnost v řešení výzkumného 

úkolu pak vystihovaly dílčí cíle, kterými byly obsahová analýza vybraných zahraničních i 

našich kurikulárních dokumentů se zaměřením na dovednosti, na základě analýzy návrh 

strukturace a kategorizace požadovaných dovedností, dotazníkové šetření u učitelů všech 

stupňů škol (včetně vysokých škol připravujících učitele přírodopisu a biologie) s cílem zjistit 

jejich požadavky na biologické dovednosti žáků, z výsledků dotazníkového šetření zpracovat 

přehled biologických dovedností pro žáky základních škol a gymnázií a v konečné fázi po 

dosažení předchozích dílčích cílů vytvořit testovou jednotku na ověřování úrovně vybraných 

dovedností. Tou pak prověřit jejich stav u žáků v posledních ročnících ZŠ a gymnázia. 

 

       Ze stanoveného tématu a cílů práce vyplynuly výzkumné problémy, k nimž následně 

formulovala doktorandka pracovní hypotézy. K hlavním výzkumným problémům náleželo 

stanovit, kterými biologickými dovednostmi by měli žáci závěrečných ročníků ZŠ a gymnázia 

disponovat a jaká je skutečná úroveň těchto vybraných dovedností u sledovaných žáků. Sedm 

dílčích pracovních hypotéz bylo zaměřeno na celkovou úspěšnost žáků v ověřované testové 

jednotce, na rozdíl v úspěšnosti žáků posledních ročníků ZŠ a gymnázií, na rozdíly úspěšnosti 

podle pohlaví žáků, na úspěšnost v různých kategoriích dovedností, na korelaci mezi 

oblíbeností předmětu a úspěšností žáků, na učitelův odhad úspěšnosti žáků, a konečně na 

názorovou shodu hodnocení výuky žáky a učiteli. 



       K výzkumnému šetření stanovila autorka adekvátní metodiku práce. Ta vychází ze 

solidní literární rešerše spojené s komparací získaných informací. Za základní metodu byla 

zvolena obsahová a srovnávací analýza vybraných světových vzdělávacích standardů, dále 

pak dotazníková metoda pro učitele, didaktický test a dotazník pro žáky. O vhodnosti 

použitých metod svědčí i výrazná didaktická hodnota dosažených výsledků disertace. 

 

       Text předložené doktorské práce má celkový rozsah 142 stran (respektive 141, strana 79 

je zcela prázdná) včetně příloh a je doplněn obrázky (mapkami), grafy a tabulkami. Jeho 

obsah, odpovídající obvyklé strukturaci obdobných elaborátů, je možné rozdělit na několik 

základních částí. První teoretická část je věnována vymezení pojmu „dovednosti“, současným 

názorům na jejich klasifikaci a procesu osvojování přírodovědných dovedností v souvislosti s 

badatelsky orientovanou výukou. Zahrnuje též analýzu zahraničních a našich kurikulárních 

dokumentů ve vztahu k zařazeným dovednostem a k jejich strukturaci. Následující výzkumná 

část disertace představuje těžiště práce a zabývá se metodikou výzkumu (obsahová analýza 

vzdělávacích standardů, dotazníky pro učitele a žáky, didaktický test pro žáky). Návazná 

kapitola „Výsledky“ hodnotí získané informace z výzkumu a na základě toho předkládá nově 

navrženou strukturaci biologických dovedností. Součástí je i vyhodnocení a statistické 

zpracování výsledků testování žáků. V diskusi autorka polemizuje s ostatními autory a 

zdůvodňuje svůj návrh nové strukturace. Zároveň výsledky výzkumu srovnává s pracovními 

hypotézami. Nepotvrdila se pouze hypotéza č. 2 (minimální rozdíl mezi úspěšností v řešení 

žákovského testu na ZŠ a nižším gymnáziu) a hypotéza č. 5 (pozitivní korelace mezi 

úspěšností žáků a oblíbeností předmětu). Závěr pak výstižně a stručně charakterizuje 

výzkumné záměry autorky a výsledky její práce. Seznam použité a citované literatury 

zahrnuje 126 literárních pramenů, z nichž téměř polovina (51) je cizojazyčných. 

 

       Jak z předchozího hodnocení disertace vyplývá, je možné konstatovat její jednoznačný 

přínos jak pro didaktiku obecnou, tak i pro didaktiku přírodopisu a biologie. V prvém 

případě se jedná o vytvoření nového pojetí strukturace a kategorizace dovedností jako 

univerzálního systému, a to bez ohledu na věk žáků či stupeň školy, v druhém pak o jeho 

konkrétní aplikaci do výuky přírodopisu a biologie ve spojení s badatelskou orientací. 

Konečně, jak již bylo v úvodní části posudku naznačeno, aplikace výsledků disertace ve 

školní praxi může pozitivně ovlivnit přírodovědně studijní a profesní orientaci studentů, což 

by mělo ve svém důsledku nesporný význam pro společenskou praxi.            

 

       V závěrečné části svého oponentského posudku upozorňuji na některé nesrovnalosti 

formální povahy a uvádím několik podnětů do rozpravy v rámci obhajoby předložené 

disertační doktorské práce: 

1. Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Upozorňuji pouze na stranu 79, 

která je prázdná, bez textu (podle souvislosti však text nechybí). To však způsobilo, že 

se následující začátky kapitol posunuly a nesouhlasí se stránkováním v obsahu na str. 

6-7).  

2. V kapitole o metodách a materiálu jsou uvedeny počty škol (26) a žáků (1005), kteří 

byli do testování zahrnuti. U dotazníků učitelů (28) je též vyčísleno procento jejich 



návratnosti. Považuje ho autorka za úspěšné, nebo obsáhlost a podrobnost dotazníku 

(4 strany) návratnost snížila? 

3. Výsledky analýz se vztahují pouze k vybraným zahraničním zemím, i když kapitoly 

2.2.2 a 2.3.2. zahrnují i Česko a Slovensko. Naše kurikulární dokumenty analyzovány 

nebyly? 

4. V rámci sledovaných senzomotorických dovedností (zvláště pak vzhledem 

k badatelsky orientované výuce) jsou samozřejmě uvedeny i základní laboratorní 

techniky. Jak se na jejich zvládnutí odráží různá a mnohdy nedostatečná vybavenost 

škol, popř. nezájem v práci učitele? 

5. Jistě poměrně překvapující je skutečnost, že obliba předmětu nekoreluje s reálnými 

výsledky žáků. Nepodílí se na tom, kromě uvedených faktů v diskusi, také trendy 

v naší společnosti, od které přírodovědné vzdělávání nedostává náležitou prestiž ani 

dostatečné materiální ohodnocení? 

 

Shrnující závěry 

 

      Autorka předložené disertační práce prokázala způsobilost samostatného vytýčení 

nosného odborného problému s významným společenským dosahem, zvládla základy 

vědecké metodologie v daném oboru a projevila hlubší teoretické znalosti i dobré 

didaktické schopnosti. Prokázala též připravenost pracovat s odbornou naší i 

cizojazyčnou literaturou. Jak z výše uvedeného hodnocení vyplývá, lze jednoznačně 

konstatovat, že předložená práce splnila stanovené cíle, a proto ji považuji za zdařilou a 

přínosnou jak pro teorii didaktiky biologie, tak pro konkrétní školní praxi. Odpovídající 

úrovně dosahuje i formální stránka posuzovaného elaborátu. Domnívám se proto, že 

disertační práce splňuje beze zbytku všechna příslušná přísná kritéria stanovená 

zákonem o vysokých školách č. 11/1998 Sb. § 47 a doporučuji, aby byl Mgr. R. Čudové 

v případě úspěšné obhajoby udělen akademický titul Ph.D. v oboru pedagogika. 

 

 

V Praze dne 17. dubna 2015 

 

                                                                                            Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc., 

                                                                                                    Kettnerova 2048 

                                                                                                 Praha 13 - Stodůlky 

 

 

 

 

 


