Posudek na disertační práci Petra Novotného Určovací klíče v procesu
poznávání přírodnin.

Předložená disertační práce se zabývá tématem, které do značné míry přesahuje
rámec biologie (botaniky) jako vědy a má potenci uplatnit se i jako významný
prvek všeobecného vzdělávání a vzdělání nejširší populace v oblasti
cílevědomého poznávání biosvěta, který nás obklopuje.
Na úvod svého posudku musím zdůraznit, že jakožto obecný pedagog si budu
všímat hlavně metodologických a didaktických aspektů práce.
Z metodologického hlediska má práce velmi logické uspořádání. Autor nejprve
prezentuje východiska své práce, kde kromě terminologického vymezení
stanovuje i obecné zásady, které bude v celé své práci uplatňovat. To má značný
význam pro přehlednost práce a v neposlední řadě omezuje její objem. Pak se již
systematicky věnuje problematice určovacích klíčů obecně. Zabývá se jejich
vymezením, vývojem jejich koncepce, jejich jednotlivými typy a také jejich
tvorbou. V této souvislosti mimo jiné zmiňuje i obecně palčivý problém
scientometrie, která nepokládá určovací klíče za „plnohodnotné vědecké
výstupy“ (s. 32). Tato skutečnost je podle mého názoru alarmující, tím spíše, že
stejným způsobem jsou posuzovány textové učební pomůcky obecně. Jejich
produkce se tím stává pro odborníky - vědce nezajímavá, což vede často
k snížení odborné úrovně těchto materiálů.
V další kapitole se autor zaměřuje na výukové využití určovacích klíčů. Na
základě rešerší domácích i zahraničních prací poukazuje na jejich význam,
jakožto jedné z metod práce v biologii, ale zdůrazňuje jejich přínos i z hlediska
rozvoje myšlenkových operací žáků.
Podstatnou část tohoto teoretického vhledu do dané problematiky pak věnuje
botanickým určovacím klíčům, a to jak českým, historickým a aktuálním, i
vybraným klíčům zahraničním. Autor vždy podává bibliografický přehled klíčů
v abecedním pořádku a poté provádí jejich stručný rozbor, v němž se zvláště u
klíčů historických snaží podchytit jejich obsahovou šíři, technickou vybavenost,
formální úpravu, ale také většinou uvádí zařazení autora a jeho pojetí významu a
funkce klíče. Při této analýze pak řadí klíče (české) podle data vzniku.
Tento přehled a uspořádání botanických klíčů není samoúčelný. Naopak.
Vzhledem k tomu, že u nás dosud není publikace, která by se systematicky

zabývala historickými aspekty klíčů, tento způsob jejich prezentace umožňuje
čtenáři uvědomit si a pochopit dobový pohled nejen na strukturu, ale i samotný
význam klíčů. Autor však neponechává vytvoření této určité poznatkové syntézy
jen na čtenáři a na závěr této kapitoly krátce shrnuje a na základě stěžejních
botanických klíčů i dokládá vývoj v jejich pojetí. Vytváří tak podle mého názoru
základ pro vznik studie, která by nejen obecně mapovala historii českých
botanických klíčů, ale ukázala by také vývoj v jejich pojetí. Tato studie by
mohla rovněž ukázat, do jaké míry tento vývoj sledoval aktuální světové trendy
v této oblasti a eventuálně do jaké míry naši tvůrci zahraniční klíče znali a jak se
jimi inspirovali, či zda dokonce byli s některými jejich autory v kontaktu.
K této kapitole bych měla jen malou poznámku. I když autor hned na jejím
začátku upozorňuje, že „kompletní bibliografické záznamy budou uvedeny až
v závěru práce v seznamu literatury“ domnívám se, že by pro okamžitou
orientaci čtenáře, ale i z hlediska odborné korektnosti bylo vhodné podat celou
citaci i v bibliografickém přehledu klíčů v rámci této kapitoly.
Na teoretickou část práce organicky navazuje část výzkumná, kde autor
prezentuje dva vzájemně se podporující výzkumy, jejíchž cílem je navrhnout a
na modelovém příkladu ověřit metody hodnocení určovacího klíče. První
výzkum se zaměřuje na vlastní autorovu analýzu nejnovějšího klíče (Kubát et
al., 2002) a druhý na jeho testování prostřednictvím studentů - začátečníků v
oboru biologie. V tomto výzkumu autor předkládá vlastní schéma analýzy
určovacích klíčů, což pokládám za významný přínos práce, zvláště vzhledem
k tomu, že hlubší metoda pro individuální analýzu určovacího klíče dosud chybí.
Autor následně efektivitu svého schématu také ověřil na uvedeném klíči.
Při testování téhož klíče studenty uvažoval autor o běžně při této činnosti
používaných metodách, jako je dotazník, rozhovor a formální záznam prostupu
klíčem. Experimentálně však zjistil, že pro terénní testování např. formální
záznam postupu není příliš, zvláště pro začátečníky, vhodný. Proto zvolil vlastní
metodiku, která spočívá v pozorování testujících, sledování jejich obtíží a
v následném rozhovoru s nimi.
Z metodologického hlediska bych chtěla vyzdvihnout tu skutečnost, že autor si
je vědom relativnosti navrhovaných metod a při hodnocení získaných dat
svědčících o řadě nedostatků zkoumaného klíče tento klíč kategoricky (ve
smyslu dobrý/špatný) nehodnotí. A dokonce konstatuje, že „jedinou

plnohodnotnou a dokazatelnou argumentací proti sestavení určitého klíče je
vlastní alternativní návrh klíče“.
Disertační práce představuje významný příspěvek k dané problematice. I když,
vzhledem k mému zaměření mi nepřísluší hodnotit odborně biologickou stránku
práce, již ze samotného uchopení daného tématu a jeho zpracování je jasně
patrno, že autor je v této oblasti zasvěceným odborníkem, který se neobává ani
diskusí s autoritami. Práce tak přináší nové poznatky odborné i didaktické.
Rovněž po stránce metodologické je práce zpracována velmi dobře.
Doporučovala bych proto práci alespoň ve zkrácené a možná poněkud upravené
podobě publikovat.
Předložená disertační práce plně splňuje požadavky kladené na práci tohoto
druhu a doporučuji ji proto k obhajobě.
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