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„Digitalizovaný experiment – prostředek k osvojení vybraného učiva 

obecné chemie“ 

 

 
Předložená doktorská práce se zabývá přípravou Flexibilního multimediálního didaktického 

prostředku „Experimenty z obecné chemie“, jeho aplikací ve výuce chemie a ověřením na 

skupině 218 žáků gymnázia ve věku 16-17 let. Má 200 stran včetně 50 obrázků, 14 grafů, 24 

tabulek, šesti pevných příloh a opírá se o více než 250 citací a 27 internetových zdrojů. Je 

přehledně a v naprosté většině případů i srozumitelně sepsána. 

 

Z širšího obecného hlediska mám k práci jen několik podstatnějších připomínek, které 

v některých případech vyjadřují můj nesouhlas s některými tvrzeními uvedenými v práci. 

1) Z pohledu vysokoškolského učitele, který přednáší studentům 1. ročníku (tedy 

studentům, kteří právě přišli ze středních škol) anorganickou chemii,  není vymezení 

jednotlivých „druhů“ experimentů jasně vysvětleno. Na Př. F. UK se studenti chemie 

v zásadě setkávají se dvěma druhy experimentů: Jsou to jednak demonstrační 

experimenty na přednáškách, které předvádějí zkušení demonstrátoři (absolventi 

bakalářského, magisterského či doktorského studia), a které slouží přímo k výkladu 

probírané látky a dále pak různá praktická cvičení, která slouží studentům ke zvládnutí 

základních pracovních návyků v chemické laboratoři, k tzv. „správné laboratorní 

praxi“ v různých chemických oborech. Je zřejmé, že praktická cvičení na vysokých 

školách, které produkují budoucí chemiky, nelze nahradit žádnou formou 

zdigitalizovaných experimentů. „Správnou laboratorní praxi“, neboli „řemeslo“ se 

student nemůže naučit jinak, nežli praxí v chemické laboratoři. Z tohoto pohledu se 

pak mohou stát zdigitalizované experimenty pouze určitou náhradou demonstračních 

pokusů na přednáškách.   

2) Při hodnocení zdigitalizovaných experimentů v chemii nelze souhlasit s obecným 

tvrzením na str. 43, že 87% informací vstupuje do mozku zrakem, 9% sluchem a 4% 

jinými smysly. V chemii je jednoznačně čich důležitější nežli sluch. A ten ve 

zdigitalizovaném experimentu jednoznačně chybí. 

3) Nemohu také souhlasit s rozborem „časového hlediska“  uvedeného na straně 59 a 

dále. Zkrácení pokusu v digitální formě není z didaktického hlediska vždy výhodou. 

Některé děje v chemii prostě trvají delší dobu a je jednoznačně správné, když se o tom 

studenti sami přesvědčí. Nesouhlasím tedy s tvrzením, že demonstrační experimenty 

trvající déle než 5 minut jsou  nevhodné. Déle trvající experiment lze „nasadit“ a 

v průběhu přednášky se k němu vracet.  

4) Má-li být vlastní výběr 25 zdigitalizovaných experimentů souborem zcela 

nahrazujícím reálné experimenty, není tento soubor rozhodně souborem 

reprezentativním. Výbuch, který většinu v práci uvedených experimentů provází, je 

z pohledu výchovy chemika naprosto nežádoucí. Student  by se měl naučit pracovat 

tak, aby k výbuchu nedošlo. Zejména v oblasti redox procesů je k dispozici celá škála 

velmi efektních experimentů provázených barevnými změnami v reálném čase. Je jistě 

zcela namístě studentům předvést zdigitalizované výbuchy. Nelze v nich však 

vzbuzovat představu, že reakce v chemii tak probíhají skoro vždycky…   

 

 



Dále uvádím jen několik formálních či věcných poznámek, řazených dle stránkování textu, 

nikoliv dle „důležitosti“. Reakci autora očekávám jen k těm poznámkám, které jsou vytištěny 

tučně. 

1) Sumární vzorec dusičnanu amonného v obr. 8 je poněkud zavádějící  

2) V tabulce 3 (bengálské ohně) na str. 101 jsou nadbytečné prázdné řádky u 

tetranitrokarbazolu a dextrinu 

3) Tvrzení na str. 96 nahoře, že CO2 je „hlavní dýmotvornou látkou“ je 

přinejmenším zavádějící. Prosím o vysvětlení. 

4) Můžete, prosím, vysvětlit lépe pojem „detonační rychlost“ ? (str. 105 nahoře) 

5) V obrázku 21 by měly být německé názvy nahrazeny českými 

6) Text pod obr. 27 na str. 106: Zabarvení oxidu chromového bych za fialové 

neoznačil… 

7) Str. 107, 2. odst. zdola: Co považujete za „anorganické prvky“?    

8) Špatná formulace na str. 112 u vysvětlení experimentu „většina dusíku z amoniaku je 

oxidována na dusík a vodu…“ 

9) U experimentu „Sloní pasta“ není v návodu uvedena koncentrace použitého H2O2 

10)  Str. 124, popis experimentu: Určitě bych se zapálením čekal déle než 10 sekund, až se 

celá aparatura vypláchne CO (výbušná směs se vzduchem) 

11)  Str. 125, u vysvětlení experimentu: hliník neredukuje kovy ale oxidy kovů 

12) Str. 130, text pod obr. 44: Má být „základní a excitované stavy molekuly kyslíku“ 

(nikoliv atomu). Doporučuji nakreslit celé schema diagramu MO kyslíku. 

13)  Příloha I, otázka 15: Buď musíte napsat stech. koeficienty k reaktantům, nebo smazat 

„3“ před O2, s tím, že si student rovnici vyčíslí. 

 

Jak už to v oponentských posudcích bývá, soustředil jsem se na nedostatky, či na tvrzení, 

s nimiž jako oponent ne zcela souhlasím. Tím však v žádném případě nezlehčuji nesporné 

klady celé práce. Je zde třeba ocenit zejména programátorský přínos včetně začlenění 

testů do programu a jeho ověření na relativně vysokém počtu žáků včetně  statistického 

zpracování. V neposlední řadě je třeba jistě ocenit velkou experimentální zručnost autora 

při přípravě reálných experimentů, které byly digitalizovány. 

 

Práce Mgr. Ivana Bartoše splňuje požadavky kladené na disertační práci a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

 

 

V Praze, 21.11.2010    Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 


