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Abstrakt 

V teoretické části autor cituje odbornou literaturu popisující vlivy určující přístup žáků ke 

studiu a hodnotí projevy jednotlivých vlivů v reálné pedagogické praxi při výuce chemie. 

Autor popisuje rozdíl mezi žáky středních odborných učilišť a středních odborných škol 

z hlediska absence. Na prospěchu jedné žákyně za posledních 8 let autor znázorňuje zcela 

zásadní vliv rodinného zázemí. Teoretická část práce dále shrnuje různé vlivy, které se 

podílí na výsledném přístupu žáků ke školnímu předmětu chemie, doporučované 

didaktické přístupy a metody. Je zde také popsána problematika ročníkových prací jako 

metody projektového vyučování. Vše je hodnoceno v kontextu podmínek panujících na 

různých typech středních škol v ČR. Na malém vzorku vyučujících je popisováno 

postavení všeobecných předmětů na středním odborném učilišti.   

Teoretická část práce se věnuje i rozdílnému přístupu žáků různých typů středních škol ke 

studiu, obzvláště ke studiu chemie. Jsou porovnány rámcové vzdělávací programy chemie 

pro základní školy, střední odborná učiliště a střední odborné školy (nechemického směru). 

Autor upozorňuje také na problémy, které v didaktické praxi způsobuje nesprávné 

používání Gaussova rozdělení, jeho skutečný výskyt a skutečná statistická rozdělení 

prospěchu žáků, která se v praxi vyskytují. 

V praktické části autor vyhodnocuje dotazník, který byl distribuován mezi 523 žáků 

(návratnost 100 %) na 3 gymnáziích, 3 středních odborných školách a 2 středních 

odborných učilištích v Jihomoravském kraji. Srovnávám jednotlivé školy stejného typu a 

sumy výsledků daných typů škol mezi sebou. 

Na základě výsledků mého výzkumu autor popisuje rozdíly mezi žáky jednotlivých typů 

škol, jejich přístup ke studiu obecně, školnímu předmětu chemie, k domácí přípravě na něj, 

jeho užitečnosti, oblibě, jeho jednotlivým aspektům (výpočty, teorie, názvosloví a pokusy), 

hodnocení vyučujícího, školy a oboru atd. Dále popisuje podmínky pro výuku chemie, 

které na různých školách panují. V závěru shrnuje výsledky a předkládá doporučení, jak 

výuku chemie na různých typech středních škol změnit. 
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