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„Digitalizovaný experiment – prostředek k osvojení vybraného učiva                       
obecné chemie„   
         

Kritickou analýzou elektronických učebních opor, online aplikací a 
výukových programů u nás a v zahraničí autor odvodil, že je třeba vytvořit 
flexibilní multimediální didaktický prostředek (dále jen FMDP), který bude 
mimo jiné obsahovat digitalizované experimenty z obecné chemie. Na základě 
dlouholeté učitelské praxe a výsledků výuky svých kolegů se zejména zaměřuje 
na tématické okruhy: redoxní děj, faktory ovlivňující reakční rychlost, 
termochemii a chemickou rovnováhu. Pro zvýšení zájmu žáků a studentů, tedy 
pro jejich motivaci k daným tématům se rozhodl, že vytvoří řadu efektivních 
pokusů s pyrotechnickými prvky, které bude provádět s „větším množstvím“ 
chemikálií. 

Proto pro uvedenou práci určuje následující hypotézu: „Flexibilní 
multimediální didaktický prostředek s dominantní komponentou ve formě 
digitalizovaných experimentů statisticky signifikantně zvýší  efektivitu procesu 
osvojování učiva na náhodně vybraném souboru žáků gymnázií“.  

Z chemické literatury vybírá a pak modifikuje, pro dané účely 25 hodných 
experimentů demonstrujících nejdůležitější jevy, zákonitosti, vlastnosti a vztahů 
v rámci řešených problémů. Volbou pro zvolené experimenty bude kromě  
adekvátní demonstrující funkce příslušných zákonitostí též jejich atraktivita a 
tím i motivační náboj. Po několika jejich praktických provedeních za použití 
vhodné digitální kamery a editačního softwaru vytváří výstupní videoformát, 
který je vhodným způsobem komprimován. 

V praxi pak provádí předvýzkum 8 gymnáziích mimo jiné s účelem určení 
složitost učebních úloh, které pak budou nejvhodnější pro vlastní výzkum. 
Vlastní výzkum efektivity daného didaktického prostředku byl proveden na 9 
gymnáziích Jihočeského a Západočeského kraje, kdy gymnázia byly rozděleny 
do dvou skupin, a to podle přístupu k FMDP. 

Výsledky prokázaly vysokou efektivitu osvojování daného učiva kromě 
učiva o chemických rovnováhách. 

Z celého posudku je patrné, že uvedenou práci doporučuji k obhajobě ve 
studijním programu Vzdělávání v chemii a na základě její úspěšné obhajoby 
navrhuji udělit Mgr. Ivanu Bartošovi  vědecko-akademickou hodnost Ph.D.  
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