
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.   

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 

Moyzesova 11, 041 54 Košice, tel. 00421552342337 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posudok  

na dizertačnú prácu RNDr. Petry Lechovej  

na tému „Prírodné látky v projektovom vyučovaní“ 

     

Predložená dizertačná práca RNDr. Petry Lechovej nadväzuje na rigoróznu prácu, ktorá 

bola zameraná na projektové vyučovanie k téme Bielkoviny. Problematika projektového 

vyučovania je stále aktuálna, mnoho učiteľov si volí túto problematiku v záverečných prácach  

v rámci ďalších vzdelávaní, mnoho diplomových, či dizertačných prác je zameraných na jej 

riešenie. Pozornosť je však prevažne kladená na návrh projektov, či zisťovanie názorov a 

postojov žiakov k projektovej výučbe.  Autorka sa vo svojej práci zamerala na zisťovanie 

efektívnosti tejto výučby z hľadiska porozumenia, trvácnosti vedomostí, či zisťovania rozvoja 

kompetencií. Oceňujem jej vlastnú inicatívu zameranú na využitie rôznych nástrojov 

overovania ako boli nielen testy, dotazníky vlastnej konštrukcie ale aj esej. 

Ciele, ktoré si autorka zvolila, boli pomerne ambiciózne - podielala sa na tvorbe digitálnej 

knižnice, vytvorila didaktickú príručku a pedagogickým experimentom a štatistickými 

metódami overovala pravdivosť 5 hypotéz.  

Autorka pristupovala k práci systematicky, tvorivo, snažila sa o nové pohľady a spôsoby 

spracovania problematiky. Preukázala, že dokáže tvorivo prepojiť pedagogické zručnosti a 

skúsenosti s teoretickou základňou čím sa dopracovala k hodnoverným záverom, ktoré môžu 

byť prínosom pre teóriu vyučovania chémie. 

Výsledky dizertačnej práce sú prínosom aj pre riešenie problémov našich žiakov, ktoré sa 

ukázali pri medzinárodných meraniach PISA - naši žiaci ovládajú množstvo poznatkov, ale 

nevedia samostatne uvažovať o javoch a súvislostiach, skúmať ich, vytvárať hypotézy, hľadať 

a navrhovať cesty riešenia, interpretovať zistené dáta, formulovať závery a používať dôkazy 

pri argumentácii. Autorka ukázala, že v chémii  sa dajú tieto zručnosti rozvíjať projektovým 

vyučovaním. 

V závere chcem podotknúť, že autorka pracovala i na téme bádateľskej metódy vo výučbe 

chémie v rámci medzinárodného projektu Establish, v rámci ktorého navrhla, overila a 

prezentovala bádateľské aktivity k téme Vlastnosti plastov na medzinárodnej konferencii v 

Dubline v júni 2012. 

          Záverom konštatujem, že vytýčené ciele autorka splnila, výsledky, ktoré  získala 

poskytujú množstvo cenných informácií, ktoré možno využiť komplexne v celkovej 

stratégii a ďalšej implementácii projektového vyučovania do výučby chémie.  
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