Název: Efektivita tvorby a využití multimediálních studijních opor ve výuce chemie na SŠ
(přechodné prvky)

Abstrakt
Z výzkumných šetření zaměřených na počítačové prezentace učiva je zřejmé, že je učitelé ve
výuce využívají s vysokou frekvencí, ale dostupné výsledky mnohých autorů jsou příliš
globalizované, tedy bez rozlišení věkové struktury respondentů, bez vazby na detekci zájmu
respondentů o práci s prezentačními programy či bez korelace počítačové gramotnosti učitelů
s využíváním vytvořených a vytvářením vlastních počítačových prezentací učiva. Z tohoto
důvodu je hlavním zaměřením disertačního projektu zkoumání frekvence vytváření a
využívání počítačových prezentací učiva a multimediálních objektů podle úrovně počítačové
gramotnosti a délky praxe respondentů, učitelů chemie na gymnáziích v České republice a
zejména v Moravskoslezském kraji. Pro zkoumání byly využity explorační metody
pedagogického výzkumu, a to dotazníková šetření (tradiční dotazník a dotazník
s posuzovacími škálami) a Q-metodologie. Výzkumné vzorky tvořilo v tradičním dotazníku
203 učitelů chemie, v dotazníku s posuzovacími škálami 99 učitelů chemie ze všech krajů
České republiky a pro Q-metodologii bylo náhodně vybráno 9 učitelů z Moravskoslezského
kraje. Nedílnou součástí disertačního projektu jsou vytvořené multimediální opory pro
tematický celek gymnaziální chemie „Prvky skupiny mědi“, které jsou součástí přiloženého
DVD.
Hlavním cílem disertační práce je zkoumání efektivity tvorby a využití multimediálních
studijních opor ve výuce chemie na gymnáziích z pohledu učitelů. K realizaci hlavního cíle
byl vytvořen soubor počítačových prezentací a multimediálních objektů jako experimentální
výukový materiál na téma „Prvky skupiny mědi“ pro učitele chemie na gymnáziích tak, aby je
využili ve výuce pro podporu názornosti výuky a pro propojení teoretických poznatků s praxí.
Byl tedy zjišťován zájem učitelů chemie o tento způsob výuky a úroveň jejich kompetencí v
oblasti multimediálních studijních opor v korelaci s jejich počítačovou gramotností a délkou
pedagogické praxe.
Ze získaných výsledků plyne zejména ten fakt, že informační gramotnost má přímý vliv na
frekvenci vytváření multimediálních studijních opor ve formátu počítačových prezentací i na
vytváření multimediálních objektů. Naopak nebyl v tomto ohledu prokázán vliv délky
pedagogické praxe učitelů. Záleží tedy pouze na učitelích, na jejich zainteresovanosti,
motivaci, kreativitě a časových možnostech jak fenomén počítačových prezentací učiva

uchopí a realizují ve své konkrétní praxi. Lze tedy doporučit zvýšení frekvence dalšího
vzdělávání učitelů chemie a přípravy budoucích učitelů v této oblasti.
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