Oponentský posudek disertační práce
PhDr. Mileny POUCHOVÉ
na téma:
Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů na 2.stupni základních
škol v České republice a Slovenské republice
Autorkou předložená práce je prací empirickou. Je zpracována na 112
stranách a doplněna o ilustrující přílohy.
Téma, které autorka přináší je velmi aktuální a otevírá prostor pro
kladení si důležitých otázek, souvisejících s probíhající reformou české
školy. Významné na práci ovšem je zejména to, že autorka sama je učitelkou
na ZŠ a sama ( s oporou o spolupráci s kolegy tvořícími ŠVP na její škole) se
pokouší vyhovět požadavkům formulovaným v RVP pro ZV. Proto zpracování
celé práce, ať již cesta k vymezení klíčových pojmů vážících se k tématu, či
plánování, realizace a zpracování průzkumu jsou nazírány očima učiteleREFLEKTUJÍCÍHO PRAKTIKA, což je velmi cenné. Nejedná se tedy o
teoretizování bez znalosti současného terénu školy.
Teoretická část je vystavěna nejprve jako cesta ke klíčovým pojmům dané
práce. Jsme seznámeni s historickými skutečnostmi vážícími se ke vzniku PM
(projektové metody) jak v USA tak v československé reformní pedagogice. Další
pasáže práce se zabývají vymezením a pojetím projektové výuky v ČŘ a SR v
současnosti. Autorka v nich prokazuje svoji orientovanost v tématu a schopnost
pracovat s nalezenými zdroji. Následující kapitoly jsou věnovány mapování
současné situace v realizování PM na 2.stupni ZŠ v ČR A SR, stejně jako
mapování výzkumů zaměřených na PM.
Teoretická část je vystavěna jako kompaktní celek, dávající čtenáři
možnost zorientovat se v klíčových pojmech dané problematiky.
K teoretické části práce mám následující otázky a komentáře:
− Jak je, dle Vás, pro učitele hledajícího vysvětlení pojmu „projektové
učení“ srozumitelná a jasná definice z pedagogického slovníku, jíž uvádíte
na s. 7 ? Jak si Vy sama pro sebe, po prostudování Vám dostupných zdrojů,
vymezujete pojem PROJEKTOVÁ METODA či PROJEKTOVÉ UČENÍ?
− V publikaci UČÍME V PROJEKTECH (Tomková, A., Kašová,J., Dvořáková,
M.), nás kolegyně Tomková seznamuje s inspiracemi školy v Belgii. Zde
žáci pracují na individuálním projektu : Moje mistrovské dílo, jako svém
výstupu z určitého stupně školy . Jak je tato myšlenka uchopena v ČR či
SR?
− Na s. 15 odkazujete na Vránovu myšlenku o nutnosti změny učitelova
přístupu (k výuce?, k žákově osobnosti?) kde upozorňuje, že se jedná o
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radikální změnu osobnosti dospělého (učitele). Jaký je, z Vaší zkušenosti,
stav ochoty učitelů měnit své postoje, přístupy a potažmo měnit také
sebe? Jak jsou nastaveny oficiální podmínky pro podporu těchto změn?
Pokud na s.18 upozorňujete na fakt, že se v reformním období na našich
školách příliš nerozvíjely projekty zaměřené na rozvoj sociálních
dovedností, jaká je situace v současné době, kdy formulací klíčových
kompetencí je jasně vymezeno, že i sociální ( a mnoho jiných) dovednosti
je užitečné rozvíjet. Uveďte, prosím , na konkrétních příkladech z Vaší
praxe, situace, kdy bylo cílem v rámci práce na konkrétním projektu
rozvíjet sociální dovednosti ( a jaké). Jaký je postoj učitelů k
možnosti PM rozvíjet nejen rovinu znalostí a s nimi spojených
dovedností a schopností, ale i rovinu sociálních, osobnostních a např.
komunikativních dovedností a schopností?
Na s. 33 píšete, že někteří slovenští autoři rozlišují PM a ITV. Myslím, že
to dělají i autoři v ČR. Jaký je Váš názor na potřebnost tohoto rozlišení?
Oceňuji analýzu dosud napsaných kvalifikačních prací zabývajících se
tématem PM. Jen mi vyvstává otázka, zda se domníváte, že všichni učitelé
na otázku:Používáte PM ve vyučování a jak často?, vědí na co odpovídají.
Zda vše, co by nabídli jako PM je PM? Nevím, nakolik pak takové výzkumy
vypovídají o skutečném stavu ve školách.
Oceňuji autorčinu práci se zdroji publikovanými ve SR. Rovněž bych však
ocenila, kdyby i pasáž historická byla doplněna o několik pohledů
zahraničních (například z USA) na PM v současné době.
Pro lepší orientaci čtenáře bych doporučila uvádět u citací myšlenek
autorek Dvořáková M. a Dvořáková J. jejich iniciály křestního jména . Obě
totiž publikovaly v roce 2009 a není vždy patrné, o dílo které z nich se ve
Vašem textu jedná.
*

Empirická část práce je vystavěna jako orientační deskriptivní a srovnávací
průzkum. Ten měl autorce přinést odpovědi na hlavní výzkumné otázky
formulované na s. 48.
Celá empirická část je přehledně strukturována do dílčích kapitol. Jasně
jsou zdůvodněny důvody výběru škol v ČR a SR, jsou popsány vybrané základní
soubory pro výzkumné šetření. Popis metody, její administrace stejně jako
analýza a interpretace získaných dat jsou rovněž přehledně a srozumitelně
vyloženy. Výsledky autorkou předkládané považuji za významný přínos do
dalších diskusí nad danou problematikou.
Měla jsem však problém najít jednoznačně formulovaný cíl/ cíle, na jejichž
základě autorka vědomě volí výzkumné metody, aby mohla získat odpovědi na
položené výzkumné otázky. Prosím autorku, aby u obhajoby tento cíl/e

jednoznačně formulovala.
K empirické části mám následující otázky a komentáře:
− Velmi oceňuji rozsah zkoumaného vzorku ( 250 škol v ČR a 130 škol v SR)
− Oceňuji zásahy, které byly provedeny do výzkumné metody po vyhodnocení
předvýzkumu.
− Měla autorka možnost zjistit, kdo za školu vyplňoval poskytnuté
dotazníky?
− Je z výzkumu patrné, jaké projekty iniciovali sami žáci (viz interpretace
s.71-2)
− Kterou z pedagogických publikací byste doporučila svým kolegům, kteří se
rozhodli změnit svůj postoj k výuce a chtějí porozumět tomu, co přináší
nastolená reforma českého školství (publikaci, která obecně vymezuje
znaky vyučování orientovaného na žáka, demokratického,
konstruktivisticky orientovaného) ?
− Co považujete za nejcennější zjištění, ke kterému jste díky své práci
dospěla a s nímž chcete dále ve své praxi pracovat?

Předložená práce naplňuje cíle formulované v Úvodu disertace.
Autorka ve své práci předkládá uceleně zpracovanou teorii projektového
učení (projektové metody), nabízí možnost zamyšlení se nad výsledky
zkoumání, odhalující klíčové otázky pro nás učitele zabývající se současným
stavem průběhu nastolené reformy. Poznatky, které autorka čtenářům
předkládá jsou velmi dobrým základem pro další diskusi o směřování výuky na
2. stupni ZŠ. Zejména hledání odpovědí na aktuální otázky, jako například:
− Jak je přijímáno učiteli na školách pojetí výuky zaměřené na celkový
rozvoj osobnosti žáků, v němž je žák aktivním aktérem konstruujícím
své poznání?
− Jak jsou učitelé podporováni ve vzdělávání se v tomto přístupu?
− Jak je organizačně i lidsky podporována spolupráce učitelů na školách,
která je předpokladem možnosti integrovat vyučované obsahy
vzdělávání?
( Tyto otázky šly hlavou mě, po přečtení autorčiny práce. Neočekávám ne ně
odpověď při obhajobě.)
Práce splňuje podmínky kladené na práci disertační a proto ji doporučuji k
obhajobě.

V Plzni, 30.12.10

PhDr. Eva Lukavská, PhD.

