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i  v zahraničí  jsem dospěl k závěru,  že je třeba vytvořit  flexibilní  multimediální  didaktický 
prostředek (dále jen FMDP) obsahující digitalizované experimenty z obecné chemie. Zároveň 
jsem rozborem stávajících databází, CD ROMů a VHS se zfilmovanými experimenty zjistil, 
že řada efektních experimentů s pyrotechnickými prvky nebyla dosud digitalizována vůbec 
nebo ne v měřítku „většího množství“ chemikálií.

Zvolený programovací jazyk C#, v němž byl FMDP vytvořen, se ukázal pro účely 
tohoto  projektu  jako  nejvhodnější.  Tato  volba  vyplynula  z konzultace  s počítačovými 
programátory a byla motivována především širšími možnostmi C# oproti HTML zahrnujícími 
jednoduché modifikace obsahu FMDP. Učitelé s minimálně základní počítačovou gramotností 
mohou do FMDP libovolně zasahovat, měnit jakékoli jeho části a přizpůsobovat jej vnitřním i 
vnějším podmínkám procesu edukace.

S přihlédnutím k dotazníkovému průzkumu zjišťujícímu požadavky žáků na formu a 
obsah  experimentů  po  fenomenální  stránce  jsem  zfilmoval  a  digitalizoval  zvláště  ty 
experimenty, které prezentují chemické děje doprovázené vznikem značného množství dýmu, 
emisí světla, explozí a překvapivými změnami barev.

Na základě statistického vyhodnocení statistických souborů žáků a jimi dosažených 
bodů  v testech  z učiva  obecné  chemie,  které  bylo  prováděno  prostřednictvím  T-testů 
referenčních a experimentálních skupin žáků z některých českých gymnázií, bylo ověřeno:
1) Na hladině významnosti 5% byl prokázán pozitivní vliv používání FMDP při osvojování 
učiva obecné chemie: „redoxní děj“, „faktory ovlivňující reakční rychlost“ a „termochemie“.

Při  osvojování  učiva  v  tématu  „redoxní  děj“  a „termochemie“  se  projevilo  při 
používání FMDP nejvyšší zvýšení počtu žáků dosahujících vysoce nadprůměrných výsledků 
v testech.

Při osvojování učiva „faktory ovlivňující reakční rychlost“ s využitím FMDP došlo ke 
zvýšení  počtu  žáků  dosahujících  nadprůměrných  a  vysoce  nadprůměrných  výsledků 
v navazujících verifikačních testech.
2) Na hladině významnosti 5% nebyl prokázán pozitivní vliv používání FMDP při osvojování 
učiva obecné chemie v tématu „chemická rovnováha“. Ukazuje se, že učivo obecné chemie 
„chemická  rovnováha“  je  pro  žáky  i  po  teoretickém  vysvětlení,  znázornění  a  používání 
digitalizovaných experimentů  příliš  abstraktní  a relativně  ze všech čtyř  tématických celků 
nejhůře pochopitelné. Nakonec mohu konstatovat, že všechny vytyčené cíle disertační práce 
byly splněny a stanovená hypotéza byla potvrzena.


