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Disertační práce s názvem Modelovanie představ žiakov o chemických

principoch s

využitím matematiky se zabývá využitím matematiky ve výuce chemie. Matematická
chemie1 je nový vědní obor, oblast výzkumu zabývající se novými aplikacemi matematiky a
chemie a týká se hlavně matematického modelování chemických jevů2. Pokus aplikovat
matematickou chemii na didaktiku výuky chemie je cennou inovací. Hlavním cílem této práce
bylo identifikovat společné, související a vzájemně propojené oblasti, tzv. "styčné plochy"
vyučovacích předmětů, matematiky a chemie, a také vybrat z těch "styčných ploch" ty, které
se jeví jako problematické, a vytvořit sérii metodik pro vzdělávací materiály, které podpoří
propojení vzdělávacích oborů matematika a chemie.
Předložená disertační práce má celkový rozsah 120 stran. Členění práce je dosti neobvyklé a
tím poněkud nepřehledné. Celek tvoří 8 kapitol. Kapitola 1. je úvod, ve kterém se uvádí cíle a
úkoly spisu. Kapitola 2. popisuje teoretické základy (definice pojmů uplatněných v práci,
přehled literatury, kritický přehled dokumentů (učebních osnov) a jejich analýza. Kapitola 3.
popisuje metodologii výzkumu použitou v práci (metoda položkové analýzy, metoda
interview, metoda testování didaktickým testem, metoda statistického vyhodnocování testů).
Kapitoly 4., 5. a 6. hodnotí položkové analýzy, interview a následného testování. Diskuse o
získaných výsledcích je přesvědčující a správná.
Z hlediska metodiky je nejdůležitější kapitola 7., ve které autor popisuje aktivity zaměřené na
modelování chemických konceptů založených na matematických principech. V disertační
práci popisuje rozdělení do čtyř typů matematických aktivit:
● Aktivity zaměřené na využití geometrických poznatků v chemii,
● Aktivity zaměřené na využití algebraických postupů v oboru chemie,
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● Aktivity zaměřené na matematickou logiku a práci s tabulkami a grafy,
● Aktivita zaměřená na využití funkcionální analýzy.
Zdá se, že takové dělení vyčerpává všechny možnosti matematických aktivit v hodinách
chemie.
8. kapitola obsahuje diskusi o výsledcích a závěry z provedeného výzkumu. Na konci práce je
uveden seznam literatury (přes 80 položek) a seznam tabulek, výkresů a také prilohy.
K předložené práci mám tyto poznámky a dotazy:
- škoda, že autor nezvolil klasické členění práce, např. teoretická, praktická či výzkumná část,
diskuse, závěr;
- v první kapitole Úvod a cíle prácechybí výzkumná hypotéza;
- v práci je popsáno devět aktivit zaměřených na modelování chemických konceptů
založených na matematických principech, vzniká ovšem otázka, proč právě tyto aktivity byly
vybrány pro testování a nikoliv jiné (např. výpočet molekulární a molární hmotnosti, výpočet
procentního složení chemické sloučeniny, stanovení souhrnného vzorce sloučeniny na základě
známého složení chemické sloučeniny),
- některé výkresy v práci jsou špatné kvality (stránky 86, 87, 88, 99, 101).
Uvedené připomínky a dotazy směřují především k dalšímu zkvalitnění předložené práce a
nikterak nesnižují její vysokou odbornou úroveň.
Výsledky výzkumu Ivana Matúše ukazují, jak důležité je znalost matematiky pro vyuku
chemii, proto mám otázku: Jak naučit chemii žáky, které mají dyskalkulii?
Autor dokázal uplatnit při plnění cílů disertační práce, při zpracování výukových materiálů
své odborné chemické, pedagogické a didaktické vědomosti a dovednosti. Výsledky výzkumu
související s názorností výuky jsou využitelné v oboru didaktika chemie a vytvořené výukové
materiály ve školské praxi.
Práci pokládám celkově za zdařilou a podle mého názoru splňující kritéria kladená na
disertační práce. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělení vědecko-akademické hodnosti a
titulu Ph.D.
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