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Chemie je jedním z významných přírodovědných oborů, jehož praktické aplikace ve všech 

oblastech lidské činnosti ovlivňují život nás všech. Přesto žáci často vnímají předmět chemie 

jako nezajímavý a obtížný, bez vztahu k běžnému životu. Na druhé straně mají velmi 

pozitivní vztah k moderním technologiím. Proto možnost využít ICT ve výuce a umožnit tak 

žákům interaktivní výuku chemie prostřednictvím ICT, spojenou se získáváním zajímavých 

informací o praktických aplikacích chemie, je určitě tématem vhodným ke zpracování. A 

právě na vytvoření takového didaktického softwaru pro výuku chemie na úrovni ISCED 2 a 

jeho ověřování ve školní praxi je zaměřena předložená dizertační práce.  

Předložená disertační práce má celkový rozsah 194 stran, z toho je 122 stran vlastní práce a 

72 stran příloh. Práce obsahuje úvod a vymezení cílů práce a dále pak dvě obsáhlé části – 

teoretickou část, která zahrnuje čtyři kapitoly a praktickou část, obsahující dvě kapitoly; dále 

pak závěr a diskusi, seznam použitých informačních zdrojů a celkem 14 příloh. Podrobnou 

charakteristiku jednotlivých částí práce uvádějí mj. přiložené posudky oponentů.  

Mgr. Timur Sadykov zpracoval v rámci disertační práce téma aktuální a potřebné a to, jak 

z hlediska rozvoje oboru didaktika chemie a probíhajících inovací na implementaci ICT do 

výuky chemie, tak z hlediska potřeb školní praxe. Z pohledu školitelky musím konstatovat, že 

na své disertační práci pracoval systematicky, svědomitě a zodpovědně. Dbal na rady 

školitelky a sám přicházel s mnoha konstruktivními nápady a návrhy na jejich realizaci. 

Zvlášť je třeba ocenit orientaci Mgr. Timura Sadykova nejen v daném tématu disertace, ale i 

v českém prostředí a v češtině, kterou si osvojil ve velmi krátké době.  

Pojetí disertační práce ukazuje na důkladné prostudování zpracovávané problematiky a na 

schopnost aplikovat teoretické poznatky tvůrčím způsobem v praxi. Mgr. Timur Sadykov od 

počátku svého doktorského studia přistupoval k práci s velkým zaujetím a zájmem a snažil se 

o nový způsob zpracování dané problematiky. Vycházel přitom především ze studia literatury, 

z inspirací získaných na mezinárodních konferencích a především z výsledků své vlastní 

práce. V disertační práci je patrná také snaha přenést získané poznatky a zkušenosti do 

didaktiky chemie, obohatit ji a inovovat pro potřeby právě probíhající reformy našeho 

školního vzdělávání.  

Disertační práci a její zpracování považuji proto za výrazný přínos k současné didaktice 

chemie a doporučuji ji proto přijmout a po úspěšné obhajobě udělit Mgr. Timuru Sadykovovi 

akademický titul Ph.D. 
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