
Posudek školitele ing. Zuzany Vargové na disertační práci s názvem 

 

Analýza aplikačních znalostí a dovedností učiva chemie na středních zdravotnických 

školách 

 

Ing. Zuzana Vargová se zaměřila ve své disertační  práci na téma nepříliš frekventované, tj. na 

znalosti a dovednosti žáků středních zdravotnických škol (dále SZŠ) týkajících se znalostí učiva 

chemie. Vzhledem k tomu, že střední zdravotnické školy vzdělávají své studenty ve více profesních 

zaměřeních, vybrala doktorandka ty, pro které je znalost učiva velmi důležitá (zdravotnický asistent, 

laboratorní asistent a nutriční asistent) a s těmito respondenty následně realizovala svůj výzkum.  

Téma své disertační práce zvolila na základě dobré znalosti problematiky výuky na SZŠ, 

vzhledem k tomu, že na jedné z nich (SZŠ Ostrava) sama vyučuje. Práci zaměřila na nejožehavější 

problematiku – používané učebnice (vzhledem z RVP), preference podání učiva učiteli i žáky a 

v neposední řadě tvorbě a ověření pracovních listů  (bílkoviny, sacharidy, vitamíny a lipidy). Autorka 

vybrala oblast biochemie, která je zřejmě nejpodstatnější oblastí výuky chemie ve vybraných oborech 

daných SZŠ. 

Ve své práci se snažila dokázat vliv pracovních listů na znalosti, dovednosti  a návyky žáků a 

jejich ověření prostřednictvím učebních testů. Vytýčila si pět dílčích cílů, které během tvorby práce 

byly splněny. 

Celá práce je klasicky koncipovaná a obsahuje základní části – Úvod, Teoretickou a Praktickou 

část, Diskuzi, Závěr, Citaci literatury a četné přílohy, které dokreslují  obsah disertační práce. Dle 

mého názoru na sebe jednotlivé kapitoly vhodně navazují a praktická část je sestavena tak, že je 

zřejmá velká pedagogická zkušenost ing. Vargové. Toto se projevuje především v sestavení 

pracovních listů, otázek testu apod. 

Co se týče hodnocení práce ing. Vargové, je nutno konstatovat několik faktů: 

 Téma práce si zvolila sama s ohledem na potřebu zvýšení efektivity výuky na SZŠ. 

 Pilotní výzkum zaměřila především na své studenty. Na základě jejich připomínek upravila 

materiály pro samotný výzkum. 

 Velmi aktivně pracovala při získávání respondentů SZŠ, což byla práce poměrně obtížná 

(dvoukolová žádost o spolupráci). 

 Při tvorbě disertační práce se projevoval její smysl pro systematičnost, zpracování detailů i 

zpracování celku. 

 Toto se projevilo především při tvorbě pracovních listů a analýze jejich zpracování. Je 

chvályhodné, že autorka chce další pracovní listy tvořit i nadále. 

 Oceňuji také její snahu o realizaci vlastního názoru, schopnost logické argumentace (založené 

na prostudované literatuře) a obhájení svých názorů. 

 Autorka disertační práce dbala pokynů školitelky, ale zároveň sama pracovala velmi 

konstruktivně a kreativně. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji disertační práci ing. Zuzany Vargové k obhajobě. 

 



V Ostravě 16.1.2018          

        Doc. RNDr. Marie Solárová, školitelka 


