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Vhodnost volby řešené problematiky spatřuji ve dvou zásadních momentech. Za prvé je obsahově 

konzistentní s aktuálně probíhající diskusí odborné veřejnosti na téma revize/inovace kurikula 

přírodovědného vzdělávání. A za druhé byla k plnění stanovených cílů užita výuková metoda, která je 

zajímavá nejen s ohledem na technologické řešení, ale především pak díky praktickému využití. Osobně 

mi ideově konvenuje autorova snaha užít „open source“ řešení.  

Z čistě technického hlediska vítám, že byl ke konstrukci skriptů užit jazyk PHP. V současnosti ho využívá 

většina (přibližně 80 %) webů.  Přidanou hodnotou projektu je (vysoce pravděpodobný) doprovodný 

efekt zlepšení vlastní programátorské dovednosti. Tento fakt představuje značný potenciál pro budoucí 

podobně zacílené projekty. Rozhodně zde nemám na mysli růst ceny autora na trhu práce.  

Upozorňuji na kvalitativní posun v případě, kdy budou do tvůrčího procesu zapojeni samotní žáci 

(pedagogický koncept činnostního učení). Přesun důrazu z myšlenkové roviny reprodukce na tvořivou 

produkci rozhodně není v psychologii novinkou (již např. Max Werthaimer) a značně rezonuje 

s Komenského zásadou Škola hrou. Idea je zřetelně nadčasová. O to důrazněji proto doporučuji pro 

další tvůrčí činnost zvážit naznačený směr.    

Dále upozorňuji na potenciál interdisciplinárního přesahu. Fyzikální chemik by zřejmě podotkl, že 

nejzajímavější děje se odehrávají na fázovém rozhraní.  

V případě budoucích projektů doporučuji, aby cílová skupina nebyla ze SŠ, ale aby opět věkově 

odpovídala posledním dvěma ročníkům ZŠ (14 až 15 let). Jazykovědci předpokládají, že v tomto období 

mají žáci stále ještě relativně dobrou šanci na zautomatizování tvorby lingvistické konstrukce/“myslet 

v jazyce“, která s věkem postupně klesá. Zvládnutí programátorských příkazů/“slovíček“ nečiní 

problémy ani později. Traduje se, že G. N. Lewis (kvantová teorie kovalentní vazby) odmítl posílit výuku 

angličtiny na úkor matematiky lakonickým konstatováním: „Matematika je jazyk.“ Čímž parafrázoval 

známější Galileův výrok o Bohu a matematice.  
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Z revize kurikula plyne požadavek posunout vzdělávací akcent od scientistického pojetí směrem 

k praktické využitelnosti. To koncept výukového webu zcela nepochybně splňuje, ba dokonce během 

uplynulého období získal nový rozměr. Na aktuálnosti řešená problematika tedy rozhodně nepostrádá 

a vhodně navazuje na předešlé disertační práce pojednávající o nanomateriálech (dr. Hájková) a 3D 

tisku (dr. Míka). 

Práce je napsána v českém jazyce. Sympatický je její stylistický výraz, resp. srozumitelnost. Vysoce 

oceňuji vynaložené úsilí všech zúčastněných stran. Věřím, že autor chápe, jakou jedinečnou možnost 

mu zdolání jazykové bariéry přináší. Jistě v budoucí badatelské práci ocení kontakt, resp. ještě raději 

přímou konfrontaci s různými myšlenkovými proudy. Budoucí pokračování spolupráce je proto 

nanejvýše žádoucí a obohacující pro obě kulturní prostředí. Pokládám za užitečné na uvedené 

konsekvence upozornit. 

Předložená práce je členěna obvyklým způsobem.  U kapitoly Cíle práce (str. 2) předkládám 

ke zvážení, zda formulaci dílčí cíle (1. až 5.) nenahradit postupem řešení.  

Pro dosažení cíle byl stanoven následující postup řešení: … 

Vítám, že jste se vzhledem k formulaci cíle nepokusil explicitně uvést formulaci výzkumné 

hypotézy. 

Podoba literární rešerše představuje kvalitní východisko pro řešení stanovených cílů. Sdělení je 

kompaktní, oceňuji věcnost, obsahovou vyváženost a přiměřený rozsah.  

Za zvláště cenné pokládám: analytickou stať Vybavení škol a žáků ICT v České republice (str. 22), 

přehled Výukové chemické programy a webové stránky o chemii (str. 26) a celou kapitolu Interaktivní 

metody výuky současnosti (str. 31). Osobně pak vítám zmínku o kooperativním vyučování (str. 30). 

Považuji za nanejvýše užitečné zaměřit se v rámci projektové výuky právě na rozvoj kooperačních 

schopností. Proces tvorby, způsob prezentace a potenciál praktického využití obdobně pojatých 

projektů se mi ve výše uvedeném v kontextu jeví jako značně atraktivní.   

V praktické části pak oceňuji oddíl věnovaný srovnání kazašských a našich kurikulárních dokumentů 

(str 61). Analýza, ze které nevyplynuly podstatnější rozdíly, vybízí k dalším úvahám na téma globalizace.   

Výsledkem disertace je (nyní bohužel až) velmi dobře prakticky využitelný výukový web. Rozsahem 

pokrývá zásadní témata chemického vzdělávání na ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií (blíže viz 

str. 66), a to praktickou využitelnost ještě zvyšuje. Explicitně rozsah autor shrnuje následujícím 

způsobem (str. 72): 

V rámci uvedených 14 hlavních kapitol bylo zpracováno celkem 41 dílčích témat a 10 laboratorních 

prací na principu interaktivních výukových materiálů. Tyto materiály zahrnují více než 1000 obrázků, 

260 diagramů, schémat a tabulek, 50 animací, 70 videí a 280 interaktivních cvičení (včetně 15 her 

Kahoot). 

Což považuji za značně nevšední skutečnost. Dále vítám předložený koncept, ve kterém na práci 

s aplikací ve třídě naváže praktická laboratorní činnost.  

V budoucnu zvažte web doplnit o příslušné návody, pracovní listy a případně jako bonus přidejte 

učitelům i metodické pokyny (např. v pdf formátu). Jistě to ocení. 

Vzniklý webový kurz byl odzkoušen v podmínkách pedagogické praxe jak v ČR, tak v Kazachstánu. 
Oceňuji, že si je autor vědom kompromisů užitého designu výzkumu. Nesnaží se je zakrýt, a naopak 
na ně sám upozorňuje. Harmonizace metodické a organizační stránky představuje v podmínkách 
reality školní praxe značnou výzvu, ve které autor, dle mého soudu, se ctí obstál. Situaci dobře 
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dokresluje fakt, že v Kazachstánu prováděl výzkum osobně. V ČR oslovil 10 učitelů, šetření se dále 
účastnila ale jen polovina z nich. Další nepoměr viz str 101. 
Bylo by možné z dotazníkového šetření ke zjištění postojů porovnat výsledky u chlapců a dívek? 
Případně doplnit ještě srovnání podle jiné demografické charakteristiky? Např. dle hustoty zalidnění 
či lokality bydliště. 
Jakým způsobem probíhalo vyplňování dotazníků respondenty? Jak velký problém by byla jeho 
elektronizace? PHP skript se mi pro tento účel jeví jako značně příhodný. Jaký na to máte názor? 
Skenování dotazníků učiteli bych pro příští bádání doporučoval určitě vypustit (str. 85). V opačném 
případě to může být pro ty zbývající ochotné jejich výzkum poslední. 
K vstupním testům mám následující otázky a doporučení: 

Pro upevnění oxidačního čísla síry v kyselinách doporučuji shlédnout seminář Miloně Čepelky (Divadlo 

Járy Cimrmana, hra Lijavec). Na vlnách Českého rozhlasu ho (resp. „chemický vtip“) popularizovali 

dr. Míka a doc. Šmejkal.  

Uveďte příklad léku/ lékařského produktu, jehož hlavní složku tvoří specifická forma uhlíku. Grafénové 

výztuhy zubních náhrad zanedbejte. 

Páleného vápno (CaO) je celosvětově vysoce produkovaná (a levná) zásada. Ale není to hydroxid. 

Rozhodně proto doporučuji v příkladu zaměřeném na názvosloví nahradit pojem zásada hydroxidem.    

Navrhněte pokus, kterým připravíte kyslík v Kippově přístroji. Rozhodně ve škole nedoporučuji 

připravovat v Kippově přístroji sirovodík. A dále doporučuji hořlavé/ hoření podporující plyny jímat 

do bublin bublifuku (tekuté mýdlo + glycerol), které pak budete následně zapalovat. 

 
 
Závěr 

Kromě originality autorského řešení a úspěšné aplikace v pedagogické praxi oceňuji i potenciál, který 
práce představuje pro další oborové didaktiky. V neposlední řadě vyzdvihuji také sepsání v českém 
jazyce, resp. zvláště pak její stylistikou stránku. 

Práce Mgr. Timura Sadykova splňuje všechny požadavky kladené na disertační práce, doporučuji ji 
proto k obhajobě.  

 
V Českých Budějovicích 6. července 2020.   doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. 


