
Posudek oponenta doktorské disertační práce Mgr. Timura Sadykova 

„Didaktický software pro výuku chemie na úrovni ISCED 2“ 

 
Předložená doktorská práce se zabývá přípravou vzdělávací webové stránky 

s interaktivním kurzem chemie pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých 

gymnázií a jeho ověření ve školní praxi na skupině 60 žáků v Karagandě (Kazachstán) a 

163 žáků v České republice. Práce má 121 stran včetně 32 obrázků, 31 grafů, 5 tabulek a 

opírá se o 194 literárních citací. Nedílnou součástí práce je i 14 příloh na dalších 72 

stranách, které představují obsahovou náplň kurzu. Je přehledně a v naprosté většině 

případů i srozumitelně a dobře česky sepsána. Za to náleží bezesporu jejímu autorovi, 

jehož mateřským jazykem není Čeština, zvláštní ocenění. Autor bezesporu vykonal 

značný díl užitečné práce a dosáhl výsledků, které jsou velmi hodnotné. Připomínky, 

které k práci mám jako anorganický chemik se týkají především 72 stran příloh, které 

reprezentují obsahovou náplň kurzu. Jejich výčet uvádím dále.  Kurz byl testován také na 

žácích z Karagandy (Kazachstán). 

V jaké jazykové verzi byl pro kazašské žáky použit?  

Můžete ukázat nějakou webovou stránku v této jazykové verzi? 

 

Připomínky k 72 stranám příloh uvedených v závěru práce se týkají chybných, 

nesprávných nebo nejednoznačných výroků způsobených v řadě případů překlepy či 

určitou jazykovou bariérou. U těch, které jsou vytištěny tučně, požaduji opravu na 

příslušné webové stránce. Připomínky jsou seřazeny podle stránkování textu, nikoliv dle 

jejich závažnosti. 

 

1) Příloha 1 (Vstupní test): Správná odpověď 1. otázky je C) nikoliv A). 

2) Příloha 1 (Vstupní test): 2. otázka: místo „nevedou teplo“ a „vedou teplo“ by mělo 

být spíš „vedou špatně teplo“ pro nekovy a „vedou dobře teplo“ pro kovy.  

3) Příloha 1 (Vstupní test): 6. otázka (a obecně z mého pohledu vůbec žádná) by 

neměla obsahovat evidentní chemické nesmysly (NO3).  

4) Příloha 2 (Výstupní test): 3. otázka, odpověď A: Kyslík lze připravit i v Kippově 

přístroji (např. H2O2 a burel), proto by tato odpověď neměla být považována za 

špatnou. 

5) Příloha 2 (Výstupní test): v 6. otázce by měly být specifikovány konkrétní 

podmínky. Obecné tvrzení, že chlor reaguje s uhlíkem nebo dusíkem stejně jako 

s vodíkem, sodíkem nebo vápníkem není správné. 

6) Příloha 4, úloha 1, 1. otázka: místo „různorodých“ má být „různých“. 

7) Příloha 4, úloha 2: bez barevného obrázku na str. 5, který není součástí odkazu  

nelze tvrdit, že tekuté mýdlo je zelené (může mít jakoukoliv barvu) 

8) Příloha 4, úloha 3 je velmi obtížná a nejednoznačná. Jaké hypotézy a argumenty 

očekáváte? 

9) Příloha 5: Má správně být „Dle průběhu teploty a hustoty vzduchu s nadmořskou 

výškou se rozlišuje...“ 

10) Str. 9., poslední řádek: překlep (jejím místo jejího) 

11) Str. 18, úloha 2: překlep (periodů místo period) 

12) Str. 19, úloha 3: překlep (Žlato místo zlato) 

13) Str. 23: nesoulad názvu kapitoly (Prvky 2. skupiny PSP: kovy alkalických zemin – 

hořčík a vápník) s obrázkem minerálu beryl 



14) Str. 24 nahoře: překlep (stacebnictví místo stavebnictví) 

15) Str. 24 dole: Obecné tvrzení, že čistý hliník reaguje s vodou za vzniku 

hydroxidu hlinitého a uvolnění vodíku není správné. Stejné tvrzení máte u 

alkalických kovů (sodíku), přičemž rychlost a podmínky obou reakcí jsou 

nesrovnatelné. Taková formulace je zavádějící a je v ostrém kontrastu 

s hliníkovým nádobím vyobrazeným na další stránce. 

16) Stejné tvrzení v úloze 3 na str. 26. 

17) Str. 28 dole: Fyzikální definice polokovů a polovodičů není správná. Polokovy 

jsou látky s částečným překryvem valenčního a vodivostního pásu. Dobré 

polovodiče mají valenční a vodivostní pás oddělený tzv. zakázaným pásem 

(energetický rozdíl 0.5 – 2 eV).  

18) Str. 32: U přípravy kyslíku rozkladem peroxidu vodíku by mělo být uvedeno, jak 

je takový rozklad realizován.  

19) Str. 39 pod obrázkem nahoře: Chybný vzorec apatitu.  

20) Str. 45 dole: Chyby v letech úmrtí Lomonosova a Lavoisiera. 

21) Str. 50 dole: překlep (složitější místo složitějšího). 

22) Str. 53 u podvojné záměny: překlep (se místo si) 

23) Str. 56, 1. modelový příklad: překlep (Otázka se ptá na 10 g vápníku, 

v odpovědi je 20 g. vápníku). 

24) Str. 56, 2. modelový příklad: překlep (Otázka se ptá na hliník, v odpovědi je 

železo). 

25) Str. 57, úloha 2: překlep (v 1. řádku 2x „se“) 

26) Str. 59, úloha 3: buď má být „oxid chromový“ nebo „Cr2O3“, aby je bylo 

možné k sobě přiřadit. 

27) Str. 59 (třídění oxidů): Mn2O7 je olejovitá kapalina (na obrázku tak nevypadá), 

spíš než oxid fosforitý bych jako příklad uvedl oxid fosforečný, který se běžně 

používá jako sušidlo a žáci mají možnost se s ním setkat. 

28) Str. 59, obrázek dole: Obrázek je zavádějící, čistý oxid hlinitý je bílý 

Nahraďte jej, prosím, jiným obrázkem.  

29) Str. 60 dole: Jak vyplývá z teorie MO v oxidu uhelnatém je trojná nikoliv 

dvojná vazba. Dětem na základní škole ale těžko vysvětlíte proč. Doporučuji 

psát CO místo C=O.  

30) Str. 65: Odkaz na posledním řádku dole není aktivní. 

31) Str. 69, pokus 4: V zadání má být „Příprava hydroxidu měďnatého“, nikoliv 

síranu. Na webu chyba není. 

 

I když je výše uvedený seznam překlepů, chybných, nesprávných nebo nejednoznačných 

výroků poměrně obsáhlý, jsem přesvědčen, že příliš nezlehčuje nesporné klady celé 

práce.  Žádám však autora, aby připomínky vytištěné tučně na webových stránkách 

opravil. Práce Timura Sadykova splňuje požadavky kladené na disertační práci a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze, 8.7. 2020     Doc. RNDr. David Havlíček, CSc.  

 

 

 

 

   


