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 Předložená disertační práce s názvem „Prírodné látky v projektovom vyučovaní“ je 

zaměřena na využití a ověření vzdělávací účinnosti projektové metody ve výuce chemie na 

gymnáziu. Problematika prezentovaná v této doktorské práci je aktuální, vzhledem k tomu že 

aktivizačním metodám (mezi které patří i projektová metoda) je v posledních letech věnována 

stále velká pozornost, neboť oblíbenost přírodovědných oborů fyziky a chemie a také 

matematiky, je u žáků středních škol velmi nízká. Projektová metoda nachází v posledních letech 

ve školské praxi stále větší uplatnění a výsledky dosažené v rámci prezentovaného výzkumu 

mohou pomoci její postavení mezi výukovými metodami upevnit.  

 Cíl práce autorka formulovala pomocí šesti dílčích cílů: 

- zmapovat historii projektového vyučování, pozitivní a problematické stránky projektové 

metody; 

- zpracovat digitální knihovnu pro projektové vyučování k tématu Přírodní látky;  

- vytvořit didaktickou příručku „Prírodné látky v projektovom vyučovaní“;  

- ověřit digitální knihovnu pro projektové vyučování mezi učiteli a VŠ studenty učitelství 

chemie; 

- zrealizovat pedagogický experiment zaměřený na ověření efektivnosti projektového 

vyučování;  

- navrhnout doporučení na využití projektové metody v chemii.  

 V teoretické části je v první podkapitole věnována pozornost aktivizujícím metodám 

výuky, jejich klasifikaci dle 12 zcela obecně platných hledisek, kterými lze klasifikovat všechny 

vyučovací metody, poté následuje výčet nejčastěji používaných aktivizačních metod, který je již 

konkrétnější a výstižný.  V druhé podkapitole se autorka zaměřila na charakteristiku projektového 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc 



vyučování, uplatnění této aktivizační metody ve výuce. Tato část zahrnuje přehled teorie 

vztahující se k projektovému vyučování od historie až po současné poznatky, které vychází ze 

zkušeností používání této metody ve školské praxi ve světě, a jsou publikovány v odborné 

literatuře. Dále se autorka zabývá nejednoznačností terminologie, která souvisí s projektovým 

vyučováním – uvádí definice pojmů projekt, projektová metoda, projektové vyučování a 

rozdělení projektů podle různých hledisek. V této kapitole je také zpracováno postavení učitele a 

žáka v projektovém vyučování, při vlastním řešení projektu a etapy projektového vyučování. 

Velmi zdařile jsou v teoretické části charakterizovány pozitivní a problémové stránky 

projektového vyučování a srovnání tradiční versus projektové vyučování s upozorněním na reálné 

možnosti smysluplného využívání této metody ve školské praxi, které vychází z literární rešerše.  

 Praktická část obsahuje popis digitální knihovny, která je určena pro učitele a žáky, na 

jejíž tvorbě se doktorandka podílela při zpracování témat Přírodní látky (Lipidy, Sacharidy, 

Bílkoviny), Plasty a odpady z plastů. Dále jsou zde uvedeny výsledky dotazníkového šetření mezi 

učiteli a studenty učitelství chemie o využitelnosti vytvořené digitální knihovny při realizaci 

projektové metody ve výuce. Na základě velmi pozitivního hodnocení digitální knihovny ze 

školské praxe a návrhů na její zlepšení byly materiály doplněny a některé části byly zpracovány 

do samostatné didaktické příručky „Prírodné látky v projektovom vyučovaní“ (doktorandka je 

spoluautorkou).   

 Popis realizovaného výzkumu, jehož cílem bylo ověřit efektivnost výuky chemie 

projektovou metodou, je zařazen do čtvrté část disertační práce. Výzkum byl proveden 

v experimentální skupině s použitím projektové metody a v kontrolní skupině vyučované 

tradičními metodami na tématech Sacharidy a Bílkoviny. Osvojené vědomosti žáků obou skupin 

byly ověřovány formou testových otázek ve dvou časových intervalech (opakovaly se v časovém 

odstupu 3 měsíce). Na základě statisticky zpracovaných výsledků realizovaného pedagogického 

experimentu, které jsou velmi přehledně zpracovány, byla potvrzena hlavní hypotéza výzkumu: 

H: Výuka projektovou metodou zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu předmětu chemie.  

Pouze u pracovní (dílčí) hypotézy H1 se nepotvrdilo, že žáci vyučovaní projektovou metodou 

získají větší vědomosti než žáci vyučovaní tradičním způsobem. Autorka interpretuje a 

komentuje dosažené výsledky v samostatné podkapitole na požadované odborné úrovni výstižně 

a zcela objektivně, následně také prezentuje doporučení pro školskou praxi a obor didaktika 

chemie.  

 V závěru disertační práce jsou jen stručně shrnuty dosažené výsledky, které doktorandka 

publikovala v odborných časopisech a na několika mezinárodních didaktických konferencích. 



K předložené práci mám tyto poznámky a dotazy: 

- po formální stránce je práce zpracována přehledně, bez překlepů, čtenář se dobře orientuje 

v textu, ve výsledcích výzkumu i v odkazech na přílohy;  

- je škoda, že oponenti neměli k dispozici publikaci „Prírodné látky v projektovom vyučovaní“, 

která je výstupem třetího cíle disertační práce (doporučuji předložit u obhajoby); 

- která témata v digitální knihovně (z tučně označených) a kterou jejich část (teoretická 

východiska, experimenty, aktivizující úlohy, apod.) autorka konkrétně zpracovávala (stačí 

uvést přehled); 

- str. 80 - 84 okomentovat (objasnit) výpočet kumulativní četnosti FES a FKS u hypotézy H1 viz 

tab.7, 9 a relativní četnosti RES a RKS u hypotézy H2 viz tab.13 (název neúplný), v tabulkách 

v příloze H1 a H2 jsou výchozí hodnoty pro statistické zpracování uvedeny obdobným 

způsobem; 

- str. 87 - 93 uvádět vypočtené hodnoty v tab. 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 na 9 desetinných 

míst je nekorektní. 

 

 

Autorka dokázala uplatnit při plnění cílů disertační práce, při realizaci pedagogického 

výzkumu své odborné pedagogické a didaktické vědomosti a dovednosti. Podařilo se jí na velmi 

dobré úrovni aplikovat výzkumné metody, zrealizovat a statisticky zpracovat pedagogický 

experiment. Výsledky výzkumu jsou využitelné ve školské praxi i v oboru didaktika chemie. 

 

 

Předložená práce splňuje požadavky na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Po úspěšné obhajobě doporučuji udělení vědecko-akademické hodnosti a titulu Ph.D. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 28. 4. 2014                                            Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 

        oponent disertační práce 


