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na dizertační práci Mgr. Anny Bayerové
,,Dovednosti žáků v chemii v období kurikulární reformYoo

PředloŽená disertační práce o rozsahu 121 stran vlastního textu' 17 stran příloh a opatřená
Seznamem zkratek (2I)i tabulek (21) sleduje dvě v současné době velmi diskutované oblasti
v oborových didaktikách. První je rozvoj a podpoření dovednostní sloŽky výuky pod vlivem
měnících se podmínek a potřeb kvalitního života a druhou pohled učitele a žáka na systém a
vyuŽitelnost osvojovaných dovedností. Zájem o tuto problematiku je podpořen celosvětovým
odklonem výuky od předávání hotových poznatků a pouhého osvojování znalostí, k osvojování
prostřednictvím činnostně orientovaného vyučování pojícího se s celkovým rozvojem osobnosti
Žáka včetně získání způsobilosti zodpovědně jednat v rozmanitých Životních situacích. TěŽiště
výuky se proto přesunuje od toho, co Žák pouze ví k tomu, co umí, jak dokáže s nabytými
vědomostmi pracovat a jak jich dokáŽe vyuŽivat K tomuto trendu současného přírodovědného
vzděLávánízaměÍ1|aautorka i pět cílů své práce, znichžzanejvýznamnější povaŽuji vytvoření
klasifikace a návrhu systému obecných (univerzálních) dovedností, které by si žáci měli ve
výuce chemie na konci vzdě|ávání osvojit, zjištění názorů učitelů aŽák:ů na tuto klasifikaci
a zjištění míry osvojení zák|adních dovedností žáků v chemii na konci základního
vzdělávání. Z uvedených důvodů povaŽuji téma disertační práce nejen za velmi aktuální, ale
především potřebné.

Disertační práce se opírá o teoretická východiska (17 stran textu) analyzující rámcové
vzděIávací programy' pojmy přírodovědná gramotnost, badatelsky orientovaná výuka a
dovednosti žákův chemii. Vzhledem k zaměření práce a rozsahu empirické části považuji tuto
kapitolu za poněkud poddimenzovanou. Velký podíl tvoří poměrně dlouhé doslovné citace.
Naopak postrádám větší zastoupení ana|yzovaných zahran1čnich prací vztahujících se k řešené
problematice, např. i v dalších přírodovědných předmětech. Celkově práce obsahuje 120
citovaných pramenů, z toho zahranlčních je 17.

Metodika je svými obecnými úvodními partiemi, které vysvětlují základní pojmy
dotazníkového šetření a testování (8 stran), zařazena do teoretické části práce, konkrétní
popis použiých metod pro vlashrí Ú'kum je zařazen v části praktické a vždy obsahuje popis
lyzkumného nastroje, ryběr a charakteristiku respondentu a podmínky pilotaŽe. Celkově tato
kapitola dostatečně podrobně charakteňzuje a zdůvodňuje užité metody šetření základních
dat, jejich zpracování, vyhodnocení i interpretaci. Vzorek respondentů "je rovněŽ
charakterizován potřebným způsobem. Užitá metodologie a metodika jsou adekvátní
řešeným cílům.

Předkládaná disertačni práce vzhledem ke svému základnímu členění na teoretickou část
a část praktickou neobsahuje samostatnou nosnou kapitolu Výsledky. Dílčí výsledky
jednotlivých výzkumných šetření jsou součástí třetí kapito|y nazvanéPraktická část práce,
kterou autorka člení na pět podkapitol, z nichž čýři jsou věnované jednotlivým
empirickým šetřením - Dotazníkové šetření mezi pedagogy, Dotazníkové šetření mezi
žáky, Spojení dotazníkových šetření a Testování dovedností Žáků. Každá podkapitola
samostatně prezentuje výsledky a jejich diskusi.



/
Významnou částí disertační práce je bezesporu vytvoření návrhu obecné strukturace
dovedností v chemii a její ověřování formou dotazníku mezi třemi kategoriemi
posuzovatelů. Společný základ tohoto dotazníku s biologií považuji zapozitivní, neboť
umožňuje srovnání nejen mezi třemi skupinami vyučujících chemii, ale nabizi srovnání
s výsledky získanými v rámci projektu GACR i v dalších přírodovědných předmětech.
Druhým výstupem práce, na který bych chtěla na tomto místě upozornit, je vytvoření
pětiúrovňové struktury dovedností z hlediska jejich náročnosti pro Žáky. Tuto strukturaci
autorka vytvořila na zák|adě výsledků dotazníkového šetření. Zajimavé a zatim méně
běžné v chemii je zjišťováni názorů Žáků na potřebnost jednotlivých speciálních
dovedností v chemii v uzlových bodech výuky chemie. Domnívám se, Že by toto šetření
mělo i další zajímavé výsledky, kdyby dotazník pro žáky byl orientován nejen na další
zdárné učení se chemii, ale i na využiti chemie pro další Život.

Pátá podkapitola Diskuse výsledků výzkumu už prakticky nepřináší další nové vztahy,
souvislosti a náměty pro budoucí výzkum. Jistě zde mohly být diskutovány i výsledky
analogických výzkumů v biologii nebo geografii získané v rámci projektu GAČR řešícím
dovednostní problematiku. Může to být i jeden z námětů do diskuse při vlastní obhajobě.
Škoda také, že autorka v úvodu Praktické části na zák|adě teoretických východisek a
současného stavu výzkumu v oblasti dovedností explicitně nestanovila k jednotlivým
výzkumným problémům hypotézy. Hodnocení výsledků a jejich následná diskuse by
výrazněji vystoupila z obsahu práce.

K textu |ze vznést někeré připomínky a položit otazJq,.
o V práci je relativně hodně dlouhých doslor,ných citací, přičemŽ v někteých případech nejsou
uvedeny stranky (napr.str. 12, 19).
c Na str. 15 se teoretické částpráce věnuje přÍrodovědné gramotnosti, ale zrníněno není ani jedno
z několika ruzných r'ymezení tohoto pojmu. Mohla by autorka \'ysvětlit pojem ,přírodovědná
gramotnosť. a uvéSt, kdy, kým a na jakém společensko-vědním pozaclí byl koncipován a do
prob lematiky v zdě|áv áni zav e den?
r Na str. 38 je uvedeno, že školy pro ověřování dotazrríku byly r,ybrany náhodný,rn způsobem.
Jakje ze statistického pohledu q/mezen,,náhodný výběť., jaké jsou jeho bpy a o jaký typ r,yběru
vzorku se jedná ve Vaší práci?
r Na str. 48 je charakterizován dotazrrík pro Žá|q. První otázka byla ,,Jaké mají žáci sami
předstaly o tom, co by měli umět bezprostředně před tím, neŽ se začnou učit chemii... Domníváte
se, Že tato otéuka(nabízené altematir,y) přinesly očekávaný ýsledek, respek1ive' kdybyste dnes
stála před úkolem formulovat otázky pro tento dotazrrík, zdaa jakbyste případně některé otazky
upravila (r'ynechala, nahradila)?
l Str. 57 - čeÍrost volby jednotliých nabídek na obr. 3 by byla z hlediska čtenaře přehlednější
v jednom grafu.
. Str. 57 - Jak byste \,)'Světlila, Že a|temativa,.Objasnit pojem recyklace je žálq povaŽovánaza
málo důležitou. Nemohlo by bý důvodem právě zadétní, ve kterém figuruje... z lrlediska dalšího
studia?
o Str. 70 -Autorka uvádí, že před zahá1entn ýzkumu formulovala hypotézu, ale v textu jsem
ji nenašla.
o Str. 81 - První zmitkao obr. 18 je na této straně, ale obrazek je ůna str. 85.

Přes uvedené připomínky a dotazy povaŽuji práci za přínosnou pro pedagogiku i didaktiku
chemie. oceňuji zapojeni autorky do řešení komplexně pojatého grantu GACR ,,Dovednosti
žáků v biologii, geograÍii a chemii.., kde její práce by|a významným přínosem pro řeŠenou
chemickou část projektu. Z hlediska významu pro pedagogickou praxi je nesporně přínosem



především na výsledcích výzkumu za|ožený návrh strukturace chemických dovednosÍí žákŮ.
který můŽe být dobrým podkladem pro aktualizaci'Rámcových vzdělávacích programů, nebo
metodickým doporučením pro přípravu či inovaci Školních vzdě|ávacich programů.

Závěrem:
Autorka naplnila cíle předloŽené disertační práce, prokáza|a schopnost samostatného řešení
odborného problému s významným společenským dosahem, zv|ád|a zák|ady vědecké
metodologie v daném oboru a projevila hlubší teoretické znalosti i dobré didaktické schopnosti.
odpovídající úrovně dosahuje i formální stránka posuzované práce. Domnívám se proto, Že
disertační práce splňuje příslušná kritéria stanovená zákonem o vysokých školách č. 1 1/1998
Sb. $ 47 a doporučuji, aby byl Mgr. Anně Bayerové v případě úspěšné obhajoby udělen
akademický titul Ph.D. ve studijním programu vzděIáváni v chemii.
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