Oponentský posudek
na dizertační práci PhDr. Mileny Pouchové "Školní projekty ve výuce přírodovědných
předmětů na 2. stupni základních škol v České republice a Slovenské republice"
___________________________________________________________________________

Současné pojetí přírodovědného vzdělávání se postupně vzdaluje od dřívější koncepce,
která kladla primárně důraz na obsah a zapamatování si dané sumy poznatků. Naopak klade
stále větší důraz na osvojení a získání takových klíčových kompetencí, jako je schopnost učit
se samostatně získávat informace, pozorovat, experimentovat a vyvozovat závěry, rozpoznat
a řešit úkoly a problémy, učit se komunikovat a spolupracovat. Proto je třeba ve výuce
soustředit pozornost na využívání takových forem, metod, prostředků a učebních materiálů,
které budou maximálním způsobem podporovat tyto aktivní činnosti, budou rozvíjet
požadované kompetence a budou žákům poskytovat větší prostor pro ověření pravdivosti a
funkčnosti předkládaného učiva a podporovat jeho sepjetí s reálným životem. Při plnění
těchto náročných úkolů mají ve výuce nezastupitelnou úlohu školní projekty. Z uvedených
důvodů považuji téma disertační práce nejen za velmi aktuální, ale především potřebné.
Předkládaná práce má rozsah 115 stran vlastního textu a 16 stran příloh. Citovaných
literárních pramenů je 87, dalších prostudovaných zdrojů 14. Práce je rozdělena do sedmi
základních kapitol, které jsou dále logicky členěny tak, jak to vyžaduje v nich řešená
problematika. Z formálního hlediska bych v empirické části výrazněji oddělila kapitolu
Výsledy (Hlavní výzkumná zjištění) a zařadila kapitolu Diskuse, eventuálně kapitolu
Výsledky a jejich diskuse. (V předkládané práci se diskuse objevuje z části v podkapitole
3.4.4 Hlavní výzkumná zjištění a dále v kapitole 4. Závěr.) Naproti tomu kapitola Závěr by
měla být sevřenější.
V teoretické části práce se autorka věnuje vymezení základních pojmů, které se k řešené
problematice vztahují, zabývá se historií projektové výuky, analyzuje její soudobá pojetí
v české a slovenské literatuře a analyzuje dosavadní výzkumy realizované u nás a na
Slovensku. Teoretická východiska jsou zpracována velmi konzistentně a přehledně a
dokumentují přehled autorky o publikacích zabývajících se uvedeným tématem u nás. Škoda,
že tato část práce obsahuje minimum zahraničních pramenů (vyjma slovenských), a to zvláště

v oblasti výzkumu zaměřeného na projektové vyučování. Autorka tím omezila možnost
diskutování svých výsledků v širším zahraničním měřítku.
Závěr teoretické části práce by mohl být věnován i vlastnímu autorčinu shrnujícímu pohledu
na pojetí projektové výuky, které se stalo východiskem pro další výzkumnou práci. Proto
bych se autorky na tomto místě ráda zeptala na její vlastní názor na vymezení, charakteristiku,
význam i problémy projektové výuky v současné škole. Odpověď na tento dotaz je možné
zahrnout do úvodního představení práce autorkou.
V úvodu empirické části práce autorka vymezuje výzkumný problém „ v jaké míře je
projektové vyučování v současnosti využíváno v českých a slovenských školách“ a stanovuje
si sedm hlavních výzkumných otázek, na které hledá odpověď orientačním deskriptivním a
srovnávacím průzkumem realizovaným pomocí dotazníku. Dotazníkové šetření bylo
realizováno v roce 2009 na dostatečně velkém vzorku škol (osloveno 250 českých a 130
slovenských, návratnost 180 českých a 71 slovenských). Soustředilo se na zjištění počtu a
zaměření projektů realizovaných ve sledovaném období, na vybrané činnosti učitelů a žáků
v projektech a také na postoje učitelů k využívání projektové výuky.
Vlastní šetření bylo kvalitně naplánováno, pečlivě připraveno a respektovalo základní kroky
pedagogického výzkumu. Nechyběla ani fáze předvýzkumu, na jejímž výsledku byl
výzkumný nástroj upraven. Položková analýza byla provedena s využitím běžných
matematicko-statistických metod uvedených v kapitole 3.4.1. Její výsledky jsou zpracovány v
podkapitole 3.4.4 Hlavní výzkumná šetření. V analýze dat postrádám vazbu na konkrétní čísla
dotazníkových položek a dále zařazení všech tabulek (možno přiložit i na CD) , z nichž
výsledky a následně grafy vycházejí. Tabulky jsou důležité pro případné ověření výsledků.
Otázky:
V kterém z přírodovědných předmětů bylo realizováno ve sledovaném roce nejvíce projektů?
Jak si stojí biologie ?
Neměla vliv na srovnání výsledků v počtu realizovaných projektů u nás a na Slovensku
skutečnost, že na Slovensku je řazen zeměpis mezi společenskovědní obory?
Promítla se ve Vašem šetření také velikost školy, resp. počet tříd?
Jakou roli hrála velikost obce v dalším zpracování výsledků?
Cílem vašeho průzkumu bylo zjistit, v jaké míře je projektové vyučování v současnosti
využíváno a poskytnout tak podklad pro další specifické výzkumy. Které specifické výzkumy,
vycházející z vašich výsledků, by bylo podle Vás vhodné v budoucnosti realizovat ?

Poznámka:
Doporučila bych sjednotit citování literatury v textu, způsob citování více autorů jedné
publikace a v kapitole 7 uvádět citace úplné.
Závěr:
Předložená disertační práce má logickou strukturu, po formální stránce je pečlivě zpracována
a splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 6.1.2011
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