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Posudek oponenta k dizertační práci Mgh Hany Bőhmové „ Vzdělávání žáků v chemii 

prostřednictvím jednoduchých experimentů s přírodními látkami; podpora empirických 

poznávacích postupů a rozvoj souvisejících kompetencí. 

 

 

Mgr Bohmová předložila velmi obsáhlou disertační práci jejíž obsah je plně konzistentní 

s jejím, byť možná poněkud dlouhým názvem.  Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a 

praktické, které jsou dále logicky strukturovány do odpovídajících pododdílů. Teoretická část 

popisuje stav výuky a jejího dopadu na žáky z hlediska přírodovědného poznání, praktická 

část potom zahrnuje jak chemické experimenty, tak i návrhy a diskusi doplňujících forem 

vzdělávání pomocí distančních kurzů, které byly testovány a součástí práce je i jejich kritické 

vyhodnocení. 

 Disertační práce v sobě nesporně zahrnuje obrovské množství času, úsilí a vlastní 

invence a kromě pedagogických schopností prezentuje i autorčin přehled v oblasti chemie. 

Práce je napsána zajímavě, čtivě, s velmi dobrou grafickou úpravou a minimálním množstvím 

překlepů a stylistických neobratností. Doplněna je třemi CD, které dále zpřesňují a 

dokumentují autorčiny aktivity a rovněž tištěnými přílohami – návody k experimentům a 

ukázkou seminární práce. Celkově tak vzniknul celek, jehož především chemická část 

s experimenty by si nesporně zasloužila bohatou publicitu mezi pedagogy základních a 

středních škol.  

 V teoretické části vychází autorka především z oficiálních dokumentů a výzkumů, ze 

kterých žáci českých škol vycházejí s celkem dobrým kreditem. Na druhé straně je to ovšem 

otázka použitých kriterií a při čtení této kapitoly jsem si dost často kladl otázku, co vlastně 

tyto výzkumy testují. Dovedu si v této souvislosti představit leccos, ale obávám se, že úroveň 

přírodovědných znalostí tak jak ji chápu já, je tam dost potlačena. Toto však není záležitost 

autorky, ta jen zpracovala a prezentovala zjištěná data a pokusila se je dát do souvislostí. 

 Experimentální část představuje návrh experimentů jako nedílné součásti výuky 

přírodních věd. Autorka vytvořila či sebrala, otestovala či modifikovala velké množství 

atraktivních experimentů. Rozhodně se jedná o experimenty líbivé a motivující k zájmu o 

přírodní vědy. Jejich testování a příprava návodů byla provedena velmi pečlivě. Součástí 

praktické části bylo vytvoření nadstavbových kurzů pro talentované žáky. I když nejsem 

velkým přívržencem  e-learningu musím přiznat, že v podání dizertantky mě tato část velmi 

zaujala. Rozhodně by tento přístup mohl být značným přínosem v nadstavbovém studiu žáků 

se zvýšeným zájmem o přírodní vědy. Kurzy jsou vytvořeny skutečně s pochopením věci a 

potřeb žáků a mají výrazně motivační charakter.  

 Přes velmi kladné hodnocení si dovolím několik poznámek. Dovedu si představit text 

se stejnou vypovídací hodnotou na podstatně menším počtu stránek a dovedu si rovněž 

přestavit text s menším počtem cizích slov, z nichž některá jako například sloveso tutorovat 

by beze ztráty kvality mohla být nahrazena výrazem českým. 

 Z faktických připomínek: 

- str 112 – proanthokyanidiny mají protizánětlivý efekt…..nejsem si úplně jist 

správnosti tvrzení 

- str. 107 – vzorky přírodních fenolů? Jsou to spíš extrakty s obsahem přírodních fenolů 

- str.113 vzorec dole – stilben ….do popisu raději derivát stilbenu, stilben je něco jiného 

- str. 133  obr. 99…tomu textu moc nerozumím, nicméně chápu, že je to vytrženo 

z kontextu jako ukázka. Nicméně v bodě 3 tvrzení OH skupina se nemůže oxidovat na 

halogenderivát je dost podivné. Bod 2/b Na vitamínu C není moc charakteristických 

skupin – je to řetězec s OH skupinami, ty by se mohly případně oxidovat/redukovat. 

(Co se vlastně oxiduje při oxidaci alkoholu na karbonylovou sloučeninu?) 
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- str. 137 – jenom poznámka, jak mají chudáci studenti vědět ze které OH skupiny se 

odtrhne proton. 

- Str. 148  prosil bych už nikdy nepožívat sousloví vodíkový proton 

- Str. 152   kyslíky v OH skupinách….raději kyslíkové atomy 

- Nejsem si jist, jestli železité ionty s kyselinou šťavelovou nebo fosforečnou vytvářejí 

komplexy, jestli to nejsou spíše soli 

- Str. 154 tetraamidměďnatý iont není názvoslovně korektní, stejně tak jako tvrzení čtyři 

amoniaky, dále bych se na této straně radši vyhnul termínu kordinační částice a navíc 

ještě rozpustná 

- Názvy rostlin a mikroorganismů, pokud jsou skutečnými biologickými názvy, by měly 

být kurzívou, pro lepší efekt by to chtělo biologické názvy poněkud sjednotit 

(používání rodových a druhových jmen) 

- Na CD přílohách  

- - reakce s dinitrofenylhydrazonem, proč je tam popis anglicky? 

- Pokud chcete dodržovat aktuální názvosloví tak ethyl-acetát 

- Isopropanol není korektní název – správně isopropylalkohol, váš název je odvozen od 

isopropanu, což nedává smysl 

- U experimentů s MWI bych doporučil zdůrazňovat, že některé reakce jsou skutečně 

specifické pro toto uspořádání, třeba u acylace salicylové kyseliny bych v normálním 

uspořádání spíše čekal přítomnost báze než kyseliny 

- U veselých chemických pokusů - škodlivé látky v cigaretovém dýmu je v zadání 

„Proveďte katalytickou oxidaci ethanolu“- nechápu souvislosti 

- V zajímavých experimentech toluylen-2,4-diisokyanát …stačilo by toluen-2,4-

diisokyanát, je to přehlednější 

- Možná by místo názvu methanolát bylo lepším používat methoxid 

- Ve vzorcích kyseliny askorbové uvádíte stereovazbu v kruhu, což se nemá. Chápu že 

se rovněž nemá v bočním řetězci napojovat stereovazba na stereovazbu, nicméně lze 

to korektně řešit přídavným vodíkem vhodně orientovaným na chirálním uhlíkovém 

atomu cyklu 

- U vzorce berberinu bych raději dal nějaký protiiont, aby nevznikla mylná představa 

existující nabité sloučeniny 

- V rovnici oxidace luminolu je v prvním kroku   - 2H2O, nevidím pro to žádný důvod 

-  

 

K práci mám následující dotazy: 

 

1) Na str. 132 mě fascinoval odstavec, který jsem si pracovně nazval „teorie chybného 

tvrzení“. Mně z toho vyplynulo, že když je odpověď špatná, že je to vlastně taky 

dobře. Můžete se mi to pokusit vysvětlit?. Mám pocit, že je to vzhledem k učení 

poněkud nemotivující, že ten strašák špatné, přiměřeně negativně oceněné odpovědi je 

motivující víc. 

2) Vybrala jste atraktivní pokusy což je zcela pochopitelné. Jejich vysvětlení je někdy 

poněkud zjednodušené, což má taktéž svoji logiku. Nebylo by ještě vhodné doplnit 

v budoucnosti seznam experimentů o méně atraktivní, ale takové, které znázorňují 

průběh jednoduchých organických reakcí a dají se bez problému v rámci učiva popsat  

rovnicemi (vzik ethoxidu, esterifikace, adice halogenů na dvojnou vazbu apod.)?  

3) Nejsou úvahy na str. 137 příliš složité pro typ studia? 

4) Otázka zvídavého žáka: Na str 152  Třísloviny pomocí fenolických OH skupin vážou 

bílkoviny a tak je srážejí. Při ochutnání v ústech reagují se sliznicí. Jak se při tomto 

ději uplatní OH skupiny? A skutečně třísloviny reagují se sliznicí? 
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Závěrem je nutno konstatovat, že přes všechny výhrady a poznámky autorka předložila 

neobvykle kvalitní disertační práci jak co do náplně tak i co do rozsahu. Prokázala jak 

výtečné pedagogické i odborné schopnosti. Práce beze zbytku a bez jakýchkoliv výhrad 

splňuje podmínky kladené na disertační práce v daném oboru. Doporučuji proto její práci 

k přijetí a rovněž jako podklad k udělení titulu PhD. 

 

 

 

 

 

V Praze 30.11.2009   Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


