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V souladu s novými principy vzdělávací politiky i s požadavky Evropské unie 

a návaznosti na probíhající legislativní změny vyplývající ze schválení tzv. školského zákona 

dochází i České republice k celé řadě významných systémových změn ve výuce jednotlivých 

předmětů. Didaktika předmětu chemie řeší proto v současné době celou řadu různorodých 

problémů jako jsou RVP, zajištění validizace výsledků učení a monitorování výkonů žáků 

v průběhu celého vzdělávání. Neustále však musí mít na paměti, že chemie je jednou 

z přírodních věd a pro ni jako takovou jsou velmi důležité empirické postupy ve formě 

pozorování, měření a experimetování. 

Předložená disertační práce Mgr. Hany Böhmové je velmi rozsáhlým dílem (173 str. 

základního textu, 10 str. příloh, 3 CD a brožurka s návody), navazuje na její práce předchozí a 

je jednou z prací, které se snaží na předmětu chemie ukázat možnosti využití specifičnosti 

přírodních věd pro zlepšení výuky samotného předmětu chemie. Autorka si stanovila pro svoji 

práci 8 základních cílů: 

1) zhodnotit a porovnat úroveň dovedností spojených s porozuměním a využíváním 

vědeckých postupů u českých žáků  

2) ilustrovat reálný stav zařazování chemických experimentů do výuky chemie 

3) odhalit nejčastější příčiny bránící učitelům chemie zařazovat do výuky chemické 

experimenty 

4) navrhnout obecné požadavky na chemický experiment ve vazbě na platné 

vzdělávací dokumenty 

5) vyvinout, ověřit a zdokumentovat konkrétní chemické experimenty 

6) zabezpečit rozšíření těchto experimentů mezi učitele chemie 

7) využít experimenty v oblasti distančního vzdělávání 

8) zhodnotit úspěšnost jmenovaných aktivit, navrhnout a diskutovat další možné 

kroky v této oblasti 

Při řešení prvních cílů využívá svých osobních zkušeností s výukou chemie, 

s distančním vzděláváním v chemii a s testování přírodovědné a matematické gramotnosti 

českých žáků v rámci mezinárodních výzkumů PISA a TIMS. Sama pracuje jako autorka úloh 

pro KALIBRO a nově i pro CERMAT a její závěry jsou podloženy i vlastní zkušeností 

s experimentální složkou výuky chemie. Závěry, že čeští žáci vykazují v šetření přírodovědné 

gramotnosti vysokou úspěšnost v oblasti prokazování a aplikace přírodovědných vědomostí a 

specifických dovedností, ale že v oblasti dovedností spojených s experimentováním jsou již 

výrazně horší, jsou v souladu s obdobnými výsledky zjištěnými v sousedních státech. Jako 

jednu z příčin tohoto stavu uvádí autorka strukturu a obsah současné výuky přírodních věd. 

Autorka provedla vlastní dotazníkové šetření v letech 2007-2009 v rámci 

experimentálně zaměřených seminářů DVU pro učitele chemie. Výsledky tohoto šetření se 

shodují s výsledky z výzkumů PISA a TIMS: žáci většinou pouze sledují demonstrační 



pokusy, sami však nemají možnost experimenty provádět, nemají tak dostatek příležitosti 

k rozvoji schopností spojených s experimenty. Příčinou bývá špatná materiální vybavenost 

školy (neexistují laboratoře, odborné učebny), přísné bezpečnostní předpisy, ale i nedostatek 

vhodných námětů a návodů. 

Autorka proto navrhla, ověřila a mezi účastníky kurzu rozšířila náměty na chemické 

experimenty, které by reagovaly na nedostatky zjištěné v uváděných výzkumech a současně 

odpovídaly cílům RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Autorka své zkušenosti 

předávala v letech 2007-2009 v rámci DVU učitelů chemie v seminářích: Netradiční školní a 

domácí chemické experimenty a použití mikrovlnné trouby ve školní laboratoři. Dále v roce 

2008 vytvořila pro projekt TALNET celoroční praktický online kurz chemie: Biochemie – 

Přírodní látky, určený nadaným studentům chemie ve věku 13-19 let. Vysoce hodnotím právě 

to, že autorka se ve své práci zaměřila nejen na učitele chemie, ale i na talentovanou mládež. 

Iniciativy autorky vyústily v publikaci: Jednoduché experimenty s přírodními látkami 

a další materiály, které jsou součástí přílohy disertační práce.  

Ve své práci naznačila jednu z možných cest k zařazování vhodně pojatého 

chemického experimentu do současného přírodovědného vzdělávání a to bez ohledu na 

všechna uváděná materiální, bezpečnostní i časová omezení. 

Disertační práce Mgr. Hany Böhmové je přínosem pro současnou didaktiku chemie, 

její praktické využití umožňuje zapojení nejen učitelů v rámci DVU, ale i studentů chemie a 

ukazuje na možnost zkvalitnění pedagogického procesu za pomoci chemického experimentu 

s využíváním vědeckých postupů. O tom, jak závažnou problematiku ve své práci autorka 

řešila, nás přesvědčují nejen studie Evropské komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a 

mládež, ale i české ministerstvo školství, které na podporu čtenářské a matematické 

gramotnosti a lepší výuku přírodních věd umožní čerpat v následujících dvou letech školám 

pět miliard korun z fondů Evropské unie.  

Autorka splnila všechny vytyčené cíle a požadavky kladené na disertační práci, a proto 

ji  

doporučuji k obhajobě. 
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