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Text posudku
^. AktuáInost námětu
Zámer predloŽenej habilitačnej práce vychádza zpotreby rozvoja odborových didaktík
technickýchpredmetovna strednýchodbomých školách.
V tejto oblasti je treba privítat' kaŽdú výskumnú aktivitu alebo publikovanie, nakoťko
v uvedenejoblastije stále nedostatokliteratury'
MoŽno súhlasiťs autorom,že stredoškolské
odbornétechnickévzdelávanie by malo patriť
medzi priority kaŽdéhovzde|ávaciehosystému.Aj pretoje problematikaodborovej didaktiky
technickýchpredmetovpre strednéodbornéškolyvysoko aktuálnoutémou.Ak uznávame,že
kvalitný systémtechnickéhovzde|ávaniana strednýchškoláchje cestou k uspokojeniu trhu
práce v oblasti kvalitných techrrických pracovníkov, potom možno očakávat'naplnenie
predpokladuvyhl'adávaťtalenty v tejto oblasti, ktorémóžu pokračovaťv štúdiuna vysokých
školách technického zamerania. Vedeckí technickí pracovníci móŽu bý' jedným
z prostriedkov efektívnehofungovania a úspechuštáfu.Potom habilitačnápráca prispieva
k vyššie uvedenému a to riešenímproblematiky aktívnej činnosti žiakov v technickom
vzdelávani na strednýchškolách.
V skúmanejoblasti možno evidovať viacero aktuálnych vplyvov (napr. otázky súvisiaces
digitálnou demenciou). Napriek tomu, že autor ich nezapracoval do práce, moŽno
konštatovať,
Že témapredloženejhabilitačnejpráce j e aktuálna.
b. Přístup k řešení
Autor sa v habilitačnej práci zaoberal metódami a formami výučby v stredoškolskorn
technickom vzde\ávani so Zameranímna tie metódy a fonny, ktoré vo zvýšenej miere
podnecujúŽiakov k aktivite, Samostatnostia tvorivosti. Vlrodnosť prístupuje preukázaná
tým, že vychádza| z rámca kvality výučby ako širšej súvislostnej dimenzie riešenej
problematiky.
Predložená habilitačná práca je dókazom vysokej erudície autora' oceňujem prepojenie
problematiky riešenej v habilitačnej práci s realizovanou pedagogickou činnosťou
a hlavnými témami vedeckovýskumnej činnosti autora, ktorými sú predovšetkým
problematika aktivity žiakov vo výučbeodborných technických predmetov, otázky rozvoja
technickej tvorivosti Žiakov, výučbovémetódy a formy aktívnej práce Žiakov vo vjručbe
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technických predmetov, aspekty využitia súčasných
materiálnych výučbovýchprostriedkov
v odbomom technickom vzdelávaní.
Nakol'ko je predloženápráca venovaná problematike aktívnejčinnostiŽiakov v technickom
vzde|ávani na stredných školách, autor si správne v rámci teoretickej časti stanovil
nasledovnýciel':
- zmapovanie problernatiky aktivity žiakov a metód a foriem aktivizujúcej výučby
v stredoškolskomtechnickom vzde|ávani' zhodnotenie aktuálneho stavu poznania riešenej
problematiky v kontexte súčasnejpedagogickej teórie, nájdenie problémových miest a
zaujatievlastnéhostanoviskak daným problémom.
V rámci empirickej častipráce boli stanovenéciele: realizovanie ana|ýzy súčasného
stavu
v oblasti výučbových metód a foriem' ktoré používajúučitelia odborných technických
predmetov na stredných odborných technických školách V Juhomoravskom kraji a
Moravskosliezskom Waji, rea|izovanieana|ýzysúčasného
stavu v oblasti výučbovýchmetód
a foriem, ktorépoužívajúučiteliaodbornéhovýcviku na stredných odborných technických
školáchv Juhomoravskomkraji a Moravskosliezskom kraji' prezentácied'alšíchvýskumných
zistení v oblasti príleŽitostížiakov k aktívnej činnosti vo výučbeodborných technických
predmetova návrh opatrenína zlepšenieprípadného
nevyhovujúcehostavu.
Možno konštatovať'Že takto zvo|ený prísťupk riešeniu problematiky je adekvátny
poŽiadavkám kladeným na tento typ práce' Potvrdením tohto konštatovaniaje splnenie
stanovenýchciel'ov.
c. Použitá metodologie
Autor pri spracovaní habilitačnej práce využil vedeckovýskumnémetódy teoretické i
empirické - ana|ýza informačnýchprameňov a následná syntéza s vyvodením vlastných
záverov, vyuŽitie vlastných skúseností,
konzultácie sodborníkmi, dotaznikovéšetrenie,
riadenýrozhovor.
Yo fáze spracovania údajov získaných empirickým výskumom boli využitéjednoduché
štatistické
metódy (súčty,priemery, percentá- postupy pre vyhodnotenienominálnych dát),
ďalej test dobrej zhody chí kvadrát. V nadváznosti na získanédáta boli využitémetódy
modelovania _ spracovania teoretických myšlienkových modelov výučby niektorých tém
(ktoréautor vhodne uvádza v prílohách).Vybranémodely boli overenév rámci experimentu
v praxi a v rámci pedagogickejpraxe formou akčného
výskumu. Kladom je, Že problematika
riešená v habilitačnejpráci nadvázuje na doterajšiupedagogickúčinnost,a rea|izované
vedeckovýskumnéaktivity autora.
očakával by som hlbšiu ana|ýzu.Autor veťkýpriestor venoval deskripcii súčasného
stavu v
riešenej oblasti. Chýba identifikácia determinantov vedúcich k identifikovanému a
prezentovanémustavu. Následne bolo treba navrhnúťa zrea|izovaťnástroj _ nástroje a
koncept šetrenia.Autor sa vo veťkej miere opiera o kvantitatívnemetódy bez následnej
trianguláciemetód. Kvalitatívnyprvok absentujevo viacerýchčastiach(vid' kapitola3.1. l ).
Formu l ác i a hyp otézvykazuj e známky tri v i álno sti.
Autor prezentuje šetrenia,ktoré prinášajúmnohé nové informácie v skúmarrejoblasti' Je
vefký priestor na identifikáciu ich prepojenía podmieneností.Vzhl'adom na rozsiahlosť
problematikymožnokonštatovať,
Že v práci boli vybranéa následnepoužitéakceptovatel'né
výskumnémetódy a postupy.
d. Kva|ita a správnost dosaženýchvýsledků
Habilitačnáprácaje venovaná problematike aktivity Žiakov a problematike metód a foriem
aktivizujúcejvýučbyv stredoškolskomtechnickom vzdelávaní.
Autor zdóvodnil aktuálnosť riešenejproblematiky, ciele práce, metodológiu práce a jej
obsah. objasnil momenty súvisiace s aktivitou žiakov Vo vyučbe. Zdirazni| najmá
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hierarchický model aktívnej činnosti žiakov v posťupnosti aktivita - samostatnosť
tvorivosť' Ďalej bola pozomosť zameranána širšieaktivity žiakov v reflexii reformných i
súčasnýchedukačnýchkoncepcií a modelov a systémovésúvislosti výučbových metód
s ostatnýmididaktickými kategóriami.
Následne boli predmetom záujmu metódy aktivizujúcejvýučby.Po vymedzeníproblematiky
autor rozobral prístupy k členeniu a popisu jednotlivých metód, otázky prínosov týchto
metód vo výučbe a aspekty rea|izácie metód a foriem aktívnej práce Žiakov vo výučbe
technických predmetov. Autor riešil problematiku tvorby metodických listov a postup a
zavádzanie týchto metód do výučby. Pri jednotlivých variantoch metód je vŽdy uvedený
aplikačnýmodelový príklad z výučbytechnickýchpredmetov.
Autor sa zameral na výskum vyučovacíchmetód a aktuálny stav riešenéhoproblémunielen
v Českejrepublike, ale aj v zahran\č,i'
Predmetom výskumnej častipráce bol opis dvoch na seba nadvázujúcichvýskumov. Prvý
výskum bol zameraný na výučbovémetódy v práci učitefov teoretických odborných
predmetov na stredných odbomých školách. Druhý výskum bol zameraný na výučbové
metódy v práci učiteťovodboméhovýcviku technických odborov na stredných odborných
školách. Súčasťouoboch výskumných správ je aplikácia zistení
odporučania pre
pedagogickúprax.
Autor vhodne prezentovalvybranékonkrétnemodely pre výučbutechnickéhovzdelávania na
strednýchškolách(námety a metodickélisty pre učiteťov).
Pozornosťzameriava aj na d'alšie
výskumnézistenia a aktivity v tejto oblasti.
Dosiahrrutévýsledky habilitačnejpráce hodnotím ako primeranéa prínosné,sú odrazom
dlhoročnýchskúseností
v oblasti riešenejproblematiky.
e. Původnostdosaženýchvýsledků
Dosiahnutévýsledky sú originálne, prinášajúvlastný pohfad a stanoviská autora v oblasti
riešenejproblematiky.
Vyzdvihujem súvislosť problematiky habilitačnej práce s doterajším zameranim
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti autora' čo sa prejavilo aj v dosiahnutých
výsledkoch.Habilitačnáprácaje dokladom erudovanostiautora'
f. Uplatnitelnost výsledkůpro rozvoj oboru a dalšíbádání
Globálnym ciefom predloženejhabilitačnejpráce bolo prispieťk problematike vyučbových
metód a foriem v stredoškolskomtechnickom vzdelávani v rovine teoretickej' praktickej i
výskumnej. Dosiahnuté výsledky a prínosy sú uplatnitefnépre rozvoj odboru a ďalšie
bádaniev danej oblasti problematiky.
Zaprinos predloženejpráce považujemuž samotnézameraniepráce, ktorá riešiproblematiku
výučbovýchmetód a foriem v stredoškolskomtechnickom vzdelávaní s dórazom na aktívnu
činnosťžiakov, a zárovei aj vychádzaniejej zámeru z potreby rozvoja odborových didaktík
technickýchpredmetovna strednýchodbomých školách.
Prínosomje zmapovanie problematiky aktivity žiakov a metód a foriem aktivizujúcejvýučby
v stredoškolskomtechnickom vzde|ávani, zhodnotenie aktuálneho stavu poznania riešenej
problematiky v kontexte súčasnejpedagogickej teórie, nájdenie problémových miest a
za$atie vlastnéhostanoviskak daným problémom.
V rámci empirickej častipráce považujemza prínosnérealizovanie ana|ýzysúčasného
staw
v oblasti výučbových metód a foriem, ktoré pouŽívajúučitelia odbomých technických
predmetov na stredných odbomých technických školách, realizovanie ana|ýzy súčasného
stavu v oblasti výučbovýchmetód a foriem, ktorépouŽívajúučiteliaodbornéhovýcviku na
strednýchodborných technických školách,prezentácieďalšíchvýskumných zistenív oblasti
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príležitostí
Žiakov k aktívnejčinnostivo výučbeodbomých technických predmetov a návrh
opatrenína zlepšenieprípadného
nevyhovujúcehostavu.
g. Uplatnitelnost výsledků v praxi
Ziskané výsledky sú prínosom pre prax, prispievajúk riešeniu problematiky vyučbových
metód a foriem v stredoškolskomtechnickom vze|ávani v rovine teoretickej, praktickej i
výskumnej' Aplikácia výsledkov práce v praxi je predpokladom pre zlepšenie kvality
stredoškolského
technickéhovzdelávania'
ŠtualamóŽe zároveň nájsť uplatnenie ako doplňujúcaliteratúrak problematike metód a
foriem aktívnej práce žiakov a jej využitie móŽu nájsť teoretici i praktici v odbore
pedagogiky na všetkých stupňoch škól, odboroví didaktici a najmá učitelia technických
predmetovna zák|adných,strednýchi vysokých školách.Využitefnésújednotlivéčastipráce
(nezávisle od seba). Súhlasím s konštatovanímautora, Že predloŽená práca ponúka
predovšetkým vymedzenie riešenéhoproblému, odkazy na významné pramene, r6zne
prístupyk riešeniutýchto problémov'vlastnéstanoviská,návrhy možnéhoriešeniaa odkazy
na zdroje, kde je možnédanú problematiku preštudovaťpodrobne' Tým je potvrdená
uplatniteťnosť
výsledkov v praxi.
h. Formální úprava a jazyková úroveňpráce
Z hl'adiska formálnej úpravy a jazykovej úrovneje habilitačná práca na zodpovedajúcej
úrovni. Napriek tomu, Že v práci sa nachádza niekol'ko možnostína zlepšenie formálnej
stránky (napr. odstránenieduplicitnéhouvádzania údajovv grafickej, numerickej aj textovej
forme),splňa požiadavkykladenéna daný typ prác.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitačnípráce
Identifikujtemožnývplyv otázok súvisiacichs digitálnou demenciouna riešenúproblematiku.
Prezentujte návrh koncepcie (metód, šetrení' nástrojov, postupov) zameranej na
identif,rkovanie
determinantovv skúmanejoblasti.
Prepojte najnovšiepoznatky v oblasti kfúčovýchkompetenciís kapitolou 3.5.2 Společenství
praxe - platformapro rozvoj klíčovýchkompetencí.
Uveďte viziu, odporučaniapre ďalšie pokračovaniev skúmanejoblasti.

Závér
Habilitačnápráca Pavla Pecinu ,,Výukovémetody ve středoškolskémtechnickémvzdělóváni
práce
s důrazemna aktivníčinnostžáků,,spíň, poŽiadavkyštandardnekladenéna habilitačné
v odborePedagogika.
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