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Disertační práce se zabývá metodou projektového vyučování, jako jedním z vhodných nástrojů 

aktualizačních metod, které se snaží aktivizovat žákovo snažení ve výuce. Přestože se jedná o více 

než 100 let starou metodu vyučování, díky rozvoji informačních a komunikačních technologiích 

spolu s výsledky některých výzkumů zjišťujících efektivitu projektového vyučování, je tato metoda 

stále aktuální, i z pohledu možného propojení s badatelsky orientovanou výukou. 

Práce je rozsahu 117 stran a obsahuje 156 stran příloh. Práce se skládá ze tří hlavních částí – 

teoretické, praktické a výzkumné. 

 

Popis disertační práce; návrhy a připomínky k disertační práci 

Teoretická část (40 stran) obecně popisuje aktivizující metody vyučování. Detailněji se zabývá 

charakteristikou projektového vyučování (historie, didaktické rozdělení projektů, postavení učitele a 

žáka, etapy projektového vyučování, pozitivní a problémové stránky projektového vyučování, 

rozdíly oproti tradičnímu způsobu vyučování). Závěr teoretické části (3 strany) popisuje aktuální 

situaci projektového vyučování na Slovensku. 

Připomínky a návrhy: 

- Teoretickou část bych doplnila o rešerši již uskutečněných výzkumů, které byly zaměřeny 

na realizaci projektové výuky na SŠ na Slovensku, popř. v České republice – tj. zda byl 

prováděn obdobný výzkum, k jakým výsledkům jeho autoři došli, která témata (popř. 

kapitoly ze SŠ chemie) se osvědčila pro realizování projektové metody apod. Teoretická 

část práce se sice touto problematikou zajímá, ale věnuje se spíše otázkám související 

s historií a s problematikou vzdělávání budoucích učitelů.  

 

Praktická část (12 stran) je věnována popisu struktury elektronické příručky s názvem „Digitální 

knižnica pre projektové vyučovanie“. Autorka se podílela na tématech Lipidy, Bílkoviny, 

Sacharidy, Plasty a odpady z plastů. Téma Plasty bylo navíc doplněno o badatelské aktivity. 

V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřené na zjištění 

efektivnosti (názorů na užitečnost) elektronické příručky u učitelů chemie a studentů učitelství 

chemie. Obě skupiny respondentů jako pozitivní hodnotily obsah i formu digitální příručky, 

především chemické experimenty a návrhy projektů, avšak učitelé by uvítali více obrázků, popisy 

metabolických drah či pracovní listy s badatelskými aktivitami. 

Připomínky a návrhy: 

- Webové stránky bych doplnila o informace o autorech příručky.  

- Definice lipidů uvedená v materiálu nazvaném „Teoretické východiska k téme Lipidy“ 

není úplná („Z chemického hlediska jsou lipidy estery vyšších mastných karboxylových 

kyselin a alkoholů“).  

- Součástí „Digitální knižnice“ je kapitola Plasty, která byla doplněna o badatelské aktivity. 

Jaký rozdíl je mezi badatelsky orientovanou výukou (IBSE) a projektovou výukou?  

 



Výzkumná část (40 stran) se zabývá realizovaným pedagogickým experimentem a ověřením či 

vyvrácením stanovených hypotéz výzkumu. Pedagogický experiment byl realizován od ledna do 

září 2013 ve 3. ročnících čtyřletého Gymnázia Šrobárova 1 v Košicích, při výuce tématických celků 

Sacharidy a Bílkoviny. Žáci každé třídy byly rozděleny do dvou skupin – experimentální a 

kontrolní skupiny. V experimentálních skupinách bylo vyučování realizované projektovou 

metodou, v kontrolních skupinách probíhala výuka tradičním způsobem, kdy učitel zprostředkovává 

žákům hotové informace. Hypotézy byly ověřované na základě vědomostních testů a dotazníkového 

šetření. Výsledky vědomostních testů byly zpracovány pomocí programu MS Excel 2010 

s využitím statistických testů: Kolmogorovův-Smirnovův dvojvýběrový test shody, dvojvýběrový 

Fisher-Snedecorův F-test a dvojvýběrový Studentův t-test. Statistická analýza vědomostních testů 

nepotvrdila, že by žáci projektovou metodou získali hlubší znalosti, avšak žáci experimentální 

skupiny projevili vyšší zájem o přírodovědné předměty a též se potvrdilo, že projektová výuka 

rozvíjí klíčové kompetence. 

Připomínky a návrhy: 

Statistické ověření H2 

- Neovlivnila výsledky výstupních testů (které ověřovaly míru zapamatování učiva) 

skutečnost, že žáci byli dopředu informováni o psaní testu?  

- Hypotéza H2 byla ověřována na základě statistické analýzy výsledků výstupních testů. 

Jako statistický nástroj byl správně vybrán Kolmogorovův-Smirnovův dvojvýběrový test 

shody. Pro malý počet testovaných subjektů (do n = 40) by se měl porovnávat rozdíl 

kumulativních četností a ne rozdíl relativních kumulativních četností.  

Statistické ověření H3  

- Dotazník zaměřený na zjištění postojů a názorů na přírodovědné předměty bych 

navrhovala použít i před samotným započetím projektu a výsledky porovnat s daty 

získanými z dotazníkového šetření uskutečněného po projektové výuce. (Dotazníkovým 

šetření se zjistily aktuální postoje a názory žáků experimentální i kontrolní skupiny na 

přírodovědné předměty. Nezjistilo se však, zda přímo projektová výuka ovlivňuje tyto 

postoje a názory žáků.) 

Statistické ověření H5  

- Esej bych zadala též kontrolní skupině a zkoumala bych, zda mezi skupinami existuje 

statistický rozdíl. 

 

Připomínky k realizovanému projektovému vyučování (Příloha G1 až G4): 

- Na prvním střetnutí byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina dostala jiný pracovní 

list s úkoly, které si měli žáci nastudovat a (předpokládám, že) v průběhu 4. a 5. setkání 

odprezentovat vyhledané informace ostatním žákům experimentální skupiny. Nedostali se 

poté žáci do role učitele, který opět předkládá učivo „tradiční“ formou výuky navíc bez 

procvičení a za poměrně krátký časový úsek (tj. během dvou vyučovacích hodin by mělo 

být probráno celé učivo, na které se projekt zaměřuje)?  

- Co bylo součástí výstupní prezentace žáků? Byla stanovená doba (15 min) na prezentaci 

postačující?  

- Třetí setkání se odehrávalo v chemické laboratoři. Jak se lišilo toto setkání od klasického 

laboratorního cvičení?  

- Pracovní listy bych doplnila o autorská řešení. 



- Kladně hodnotím vytvořené tabulky hodnotících kritérií (Příloha G4), které jsou 

zaměřené na hodnocení výstupů žáků, tedy hodnocení vytvořených powerpointových 

prezentací a hodnocení slovního projevu žáka.  

- Kladně hodnotím 8 pracovních listů, jež jsou součástí přílohy G2 a G3. Pracovní listy 

jsou kreativní a pro žáky jistě zajímavé a motivační. Líbí se mi zařazení úloh zaměřených 

na kritické čtení. 

 

Dotazy k obhajobě: 

1. Jaký rozdíl je mezi badatelsky orientovanou výukou (IBSE) a projektovou výukou? 

2. Neovlivnila výsledky výstupních testů (které ověřovaly míru zapamatování učiva) 

skutečnost, že žáci byli dopředu informováni o psaní testu? 

3. Co bylo součástí výstupní prezentace žáků? Byla stanovená doba (15 min) na prezentaci 

postačující? Nedostali se žáci do role učitele, který opět předkládá učivo „tradiční“ 

formou výuky navíc bez procvičení a za poměrně krátký časový úsek?  

4. Jak se lišilo setkání s žáky v laboratoři od klasického laboratorního cvičení? 

 

Shrnutí 

Autorka ukázala, že zvládá jak didaktickou analýzu a výzkum, tak jejich využití v praxi. Prokázala 

schopnost tvůrčí vědecké práce s praktickým výstupem.  

Předkládaná disertační práce je práce velmi kvalitní a splňuje všechny požadavky, které jsou 

kladeny na typ těchto prací. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby práce byla přijata jako 

podklad pro udělení akademického titulu Ph.D. 
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