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Vladimír Žitný: Tvorba ilustrativních úloh ke Standardům pro základní vzdělávání v tematickém 

celku Organická chemie 

 

Hned v úvodu svého posudku na práci Bc. Žitného bych chtěl vyzdvihnout výběr tématu. Student 

zvolil velice aktuální téma, kterému bohužel není didaktiky chemie (ani dalších přírodovědných 

předmětů) věnována dostatečná pozornost. Zatímco byl ne zcela funkční RVP ZV doplněn Standardy 

pro matematiku a český jazyk, standardy pro přírodovědné předměty nebyly k dokumentu přidány, 

ač byly také mezi vytvořenými. Jak vyplývá z  obšírně zpracované teoretické části této práce, české 

školství se neobejde bez nástrojů zjišťujících efektivitu vzdělávání. Příprava kvalitních standardů, 

a o to více nabídka dalších ilustrativních úloh k těmto standardům, je jistě správným krokem, který 

může dopomoci učitelům chemie na ZŠ. 

Student se v celé práci dopustil pouze několika gramatických chyb a překlepů, lze mu odpustit i místy 

krkolomné obraty. Kvalitu práce a závažnost jejího obsahu však nikterak nesnižují. Jsou zde 

předloženy výsledky šetření, které jednak posloužilo k úpravě zadání ilustrativních úloh, jednak 

naznačilo, že předpoklad o soběstačnosti učitelů směrem k tvorbě indikátorových úloh je zcela 

chybný – učitelé v této oblasti potřebují, a vítají, metodickou pomoc. To by se mohlo stát součástí 

náplně pracovišť připravujících učitele. Předkládaná diplomová práce to jednoznačně dokládá. Za 

zmínku stojí i výsledky žáků. Přestože byly ilustrativní úlohy tvořeny s cílem obsáhnout tzv. 

nepodkročitelné minimum, tedy být co nejjednodušší, výsledky naznačují neuspokojivé výsledky žáků 

základních škol. To jen potvrzuje zjištění mezinárodních testování PISA a TIMSS. 

Přínosem práce pro učitele je zveřejnění ilustrativních úloh na webových stránkách KCHDCH. Tato 

diplomová práce by tak mohla být jedna ze série podobně laděných prací, jejichž průnikem by pak 

byla kompletní a dále se rozrůstající síť indikátorových úloh, které by učitelé mohli volně využívat. 

Předloženou práci celkově hodnotím jako velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

Pro obhajobu uvádím tyto podněty k diskusi: 

1. Značná část práce je zaměřena na vzdělávací standardy. Jaké standardy rozlišujeme a do 

které z kategorií patří ty používané v současném vzdělávacím systému? 

2. Na základě jakých faktorů se autor domnívá, že jím vytvořené ilustrativní úlohy pokrývají 

právě nepodkročitelné minimum? 
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