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Využití multifunkčního přístroje Infraline Graphic

ve středoškolské laboratorní praxi

Málokteré současné chemické laboratoře na SS reflektují reálnou laboratorní praxi, kde
značná ěást měřenibývá prováděna přístroji ovládanými mikroprocesorem, často ve spojení s
poěítaěem. Studenti SŠ tak nejen ztrácejí kontakt s moderními metodami práce v chemické
laboratoři, ale zároveň i zájem o chemii, pokud dostatečně nevyuživá ICT. Důvodem toho' že
vybavení školních laboratoří přístroji pro fyzikálně-chemická měření nebývá na příliš
uspokojivé úrovni je zejména vysoká cena řady specializovaných přístrojů nutných pro
realizaci širokého spektra fyzikálně-chemických úloh, nezbýnost potřebného zaškolování
učitelů i studentů do ovládání těchto přístrojů a v neposlední řadě i prostorové nároky
přístrojů. Důsledkem je, že ťyzikálně-chemické úlohy nejsou příliš na SŠ zastoupeny' a to jak
při demonstracích' tak při laboratorních cvičeních. Z toho plyne nejen nižší připravenost
studentů pro praxi, ale také neúplné či nesprávné pochopení některých fyzikálně-chemických
principů a jevů a obecně nižší úroveň osvojení obecné aýzIkáIni chemie.

V řešení daného problému mohou pomoci multifunkční přístroje, které umožňují měřit i
více fyzikálně-chemických veličin v závislosti na připojeném čidle, a jsou finančně i
metodicky dostupné uživatelům ze SŠ. Staršími systémy jsou např. ISES nebo IP-Coach.
Nicméně bouřlivy rozvoj informačních technologií ve všech oblastech lidského konání
vyžaduje i vývoj stále modernějších přístrojů, grafických rozhrani a metod vhodných pro
výuku na SŠ. Jedním ztakových moderníchpřístrojů vhodných pro středoškolskou laboratoř
může b1ft Pierron Infraline Graphic s přídavným software DidexPro. Předložená diplomová
práce se zabývájednak testováním tohoto přístroje adá|epakzpracováním sady laboratorních
ll|oh z chemie rea|ízovatelných pomocí tohoto přístroje a příslušného software. Ukazuje se, že
tento přístup k provádění laboratorních experimentů vyniká zejména vyšší didaktickou
hodnotu, neboť odezvu přístroje a průběh děje lze sledovat přímo při samotném měření, je
přístupný svou jednoduchostí z hlediska provedení i zpracování naměřených dat a může
zdokonalit nejen teoretické znalosti a vědomosti studentů z chemie a ýzlky, ale také jejich
praktické dovedno sti' včetně qužití současných informační ch techno lo gi í.

Diplomová práce má rozsah celkem 188 stran, včetně seznamu literatury s 20
publikacemi a 40 internetovými odkazy. Práce obsahuje čtyři zák|adní kapitoly.
V první kapitole jsou nejprve podrobně a přehledně charakterizovány mikroprocesorové
systémy pro realizaci chemických experimentů, které se u nás na úrovni SŠ používaly nebo
používqí. Celkem je popsáno I0 zařizení a na závěr pak přístroj Infraline Graphic. Dále jsou

zde popsány principy metod vyuŽitých v rea|izovaných experimentech, tj. termodynamické

funkce a záů<ony termochemie, potenciometrie, zákonitosti acidobazických rovnováh a měření

pH, konduktometrie a spektrofotometrie'
V další kapitole jsou pak formulovány cíle práce. Prvním cílem bylo přístroj otestovat po

technické stránce, tzn. ověřit jeho technické parametry, uživatelskou přívětivost, způsoby a

metody zachézení, chování při měření, citlivost čidel' testování funkčnosti propojení

s počítačem apod. Také bylo třeba jej zhodnotit po didaktické stránce, tzn. vhodnost a

moŽnosti zaŤazení do výuky, tedy např. jednoduchost a intuitivnost ovládání a další faktory

s tím související.
Vzhledem k tomu, Že se přístroj ukžua| b1ýt potenciálně vhodným pro využití na SŠ, bylo
dalším cílem navtženi, testování a zhodnocení výsledků úloh zrtzných oblastí chemie za

využití některých fyzikáIně-chemických metod, které by bylo.moŽné provést pomocí Infraline

Graphic tak' aby časově a spotřebou materiálu odpovídaly středoškolským laboratorním

podmínkám.



/
Třetí kapitola uvádí podrobný popis použitých chemikálií' přístrojů a software a přístroje
Infraline Graphic.
Ve ětvrté nejobsáhlejší kapitole (více než 140 stran textu) jsou uvedeny výsledky získané při
testování přístroje Infraline Graphic a v dalších šesti podkapitolách pak návrhy chemických
experimentů, jejich testování areaIízace. Jsou zde uvedeny experimentální úlohy s teplotním
čidlem, s pH elektrodou, s konduktometrickým čidlem a s fotometrickým čidlem, dále jsou
uvedeny úlohy s několika čidly a úlohy komplexní' Prakticky využitelným výstupem práce
z úspěšně rea|izovartých úloh je vypracování pracovních listů pro učitele i studenty, které by
měly bý postupně zveřejněny v elektronické podobě.

Celá diplomová práce je zpracována velmi přehledně a pečlivě, oďkazy na literaturu a
internetové stránkyjsou uváděny vŽdy pod čarou na dané stránce.

K diplomové práci mám t5rto ďotazy a připomínky:

1) K naplnění cí|e práce autorka vycházela ze širokého okruhu literatury a internetových
odkazů, které jsou vždy citovány na dané stránce textu diplomové práce' Poněkud
neobvykle jsou pak jednotlivé publikace a internetové odkazy srovnány V Seznamu

literatury bez ohledu na místo jejich uvedení v textu i na abecední řazení autorů' Co k
tomu autorku vedlo?

2) Uvedená literatura týkající se obecné a ýzlká|ní chemie je poměrně zastaralá. Jsou
uváděny publikace zlet 1963 _ 1986. Jak si to r'ysvětlujete?

3) V textu i v návodech k úlohám je uvedena nesprávná jednotka molární koncentrace: M,
místo jednotky: mol.dm.,.

4) V práci postrádám uvedení celkového počtu vytvořených úloh a především uvedení
podílu autorky diplomové práce v jednotlivých úlohách. Jaké jsou zdroje úloh' co je
pŤevzato z|iteratury a co je naopak originální práce autorky?

5) Jak se uvedené úlohy uplatní ve výuce chemie na střední škole? Ve kterých tématech je
Ize využít? Jaký by měl by.t postup práce učitele a studenta v rámci laboratorního cvičení
s připravenými pracovními listy?

Uvedené připomínky a ďotazy nikterak nesniŽují mimořádně vysokou úroveň
předloŽené práce. Kromě výsledků a závěri, uvedených v diplomové práci, oceňuji především
to, že autorka nejen sama nebo pod vedením svého školitele navrhla jednotlivé postupy práce
s multifunkčním přístrojem a experimentální úlohy, ale v laboratoři je všechny' a často

několikrát, vyzkoušela a prověřila.
Výsledky své práce také velmi úspěšně prezentova|a na mezínárodním semináři didaktiků
chemie v Hradci Králové (záŤí 2005), na konferenci k alternativním metodám výuky na UK
Praha_ prr.(duben 2006), na 58. sjezdu ČscH v Ustí nad Labem (září2006) a na sjezdu

Polské chemické společnosti v Gdaňsku (září2006)'

Diplomová práce podle mého názoru splňuje všechny poŽadavky kladené na tento typ

prací a proto ji doporučuji k dalšímu Íizen|
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