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Téma disertační práce vycházi z potřeby reagovat na stále se snižující didaktické

využití chemického experimentu ve školní praxi. Jednou z cest, jak zabránit tomuto

negativnímu trendu, je inovace didaktických postupů za|ožených na provádění školního

experimentu . Mezi vysoce perspektivní metody patŤí užiti výukového softwaru. Právě toto

téma řeší předkládaná práce.

Disertační práceje logicky rozčleněna. Stanovenáhypotézaje jasně formulována a

metodika řešení je s ní plně v souladu.

V kapitolách ,,Teoretická část.. a ,'Stav řešené problematiky.. je přehledně shrnuta

problematika uŽiti multimediální projekce chemických pokusů ve výuce. Y navazujíci

kapitole ,,Tvorba FMDP.. autor podrobně popisuje technické řešení, které užil při tvorbě

svého počítačového programu. Tato část obsahuje řadu názorných schémat.

V další kapitole je detaiině popsán výukový softwate, který byl výsledkem diplomové

práce. Text zdařile doplňují fotografie jednotlivých pokusů. V části ,,Výsledky výzkumu.. jsou

shrnuty zjištění poměrně rozsáh|é sondy' která byla provedena ve školní praxi. Sonda je

dokumento vána náročnou statistickou ana|ýzou dat. Diskuze je věnována nejdůleŽitějším

momentům práce. Závěry uvedené v kapitole ',Shrnutí.. 
jsou logické a jednoduše

formulované' Stylistické zpracováni je plně srovnatelné sjazykem vědeckých publikací

tohoto oboru. Přílohou je DVD s výukovým softwarem, který představuje výsledný produkt

disertační práce.

Experimenty z obecné chemie jsou pokračováním řady výukových programů, které

vývaří tým vedený prof. Čiperou. Zprogramátorského hlediska je třeba ocenit vzrůstající

trend kvality výsledných produktů. Nedoch ázi zde ke stagnaci a pouhému rozšiřování

ojednotlivé moduly, což je poměrně častým jevem upodobně zaměŤených projektů.

Výsledný produkt, jeho funkčnost, graťtcké provedení i úroveň digitalizovaných experimentů,

je plně srovnatelný s komerčním výukovým softwarem.



/ Na disertační práci zvIáště oceňuji následující skutečnosti:

1)

2)

Programátorský přínos řešitele disertační práce spočivajici v užití jazyka

C# , které umožnilo zdaŤi|é zač|enéni testů do plogramu.

Zpracovány byly efektní experimenty' které mají silný motivační efekt.

otázkou je vysoké bezpečnostní riziko, které hrozí při laickém provádění

pokusů.

Vysokou atraktivitu vybraných pokusů, které je dosaženo mimo jiné také

uŽitím neobvykle velkóho mno Žství reaguj í cích látek.

Přínos pro školní praxi byl ověřen na relativně početném vzorku Žáků.

Data zjištěná didaktickou sondou byla otestována rozsáhlou statistickou

ana\ýzou, která byla doplněna slovní interpretací a logickýmí závěry '
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K práci mám následující níže uvedené připomínky a drobné otázky.

Autor se nevyhnul drobným překlepům. Jejich četnost je však vzhledem k rozsahu

práce dobře akceptovatelná.

U citací internetových zdrojů (str.187) uvádějte také datum, ke kterému zdroj

citujete.

Ve druhém odstavci na str. 161 autor uvádí: ,, Na rozdíl od HTML je modifikace

obsahu FMDP velmi snadná a rych|á,,, Toto tvrzení považuji za znaěně odvážné,

Diskutabilnost jednoduchosti pÍogÍamovacích jazyků dokládá i poslední věta

tohoto odstavce : ,,Takovéto zásahy do programu zvládne i běŽně poučený uživatel

(obeznámený například s prací ve známém HTML).......

Výsledný počítačový program představuje kvalitní vyučovací pomůcku. Jakým

způsobem ho mohou učitelé Zpraxe získat?

Práce Mgr. Ivana Bartoše splňuje všechny poŽadavky kladené na disertační práce, doporučuji ji

proto k obhajobě.
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