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Disertační práce Mgr. Michala Dvořáka „Interaktivní flexibilní program – Chemie síry a 

jeho vliv na efektivitu osvojování učiva” se zabývá stále aktuálním tématem inovace výuky chemie 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií zejména na střední škole.  

Předložená práce v rozsahu 144 stran obsahuje dále celkem 9 příloh, rozdělených netradičně 

na „pevné“ a „volné“, prezentujících vytvořené dotazníky, didaktické testy a jejich výsledky a CD-

ROM s výukovým programem „Chemie síry“. Práce má standardní strukturu, když po úvodu a 

snaze o vymezení výzkumných problémů následuje popis stavu řešené problematiky, teoretická a 

praktická část. Závěr práce tvoří diskuse získaných výsledků a shrnutí. Seznam použité literatury 

čítá 136 pramenů včetně internetových zdrojů, citovaných v seznamu precizně podle příslušných 

norem. Práce je psána srozumitelným jazykem a vyznačuje se dobrou formální úpravou. 

V úvodu a v teoreticky laděných kapitolách se autor věnuje historii tvorby a využívání 

výukových programů v České republice a popisem jejich nejznámějších zástupců se zaměřením na 

výuku chemie. Následují kapitoly o kurikulárních dokumentech a didaktických prostředcích 

s vyústěním do charakteristiky využívání počítačů ve výuce. K teoretickým částem bych rád 

formuloval následující konkrétní připomínky: 

- v teoretické části se vyskytuje několik nedefinovaných pojmů z obecně-didaktické oblasti, 

např. didaktické pomůcky (str. 8), nedůsledné rozlišování pojmů „didaktické prostředky“ a 

„materiální didaktické prostředky“ (např. str. 9 a další), aspirační cíle žáků (str. 9), nejasná 

formulace a problematická práce s hypotézou na str. 10 – 11, str. 51 – osvojování cílů nebo 

učiva? aj., 

- str. 12 – rozhozený text, 

- str. 18 – tištěná učebnice z nakladatelství Fraus asi není doplňkem e-učebnice, 

- str. 25 – postrádám detailnější rozbor obsahu učiva týkajícího se „síry“ v RVP-ZV i RVP-

G i vybraných ŠVP alespoň ze škol zahrnutých do výzkumu, 
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- neodpovídající posloupnost podkapitol v kapitole 6. „Pedagogicko-psychologické 

aspekty“, kapitola 6.4 by měla určitě předcházet kapitolám 6.1 – 6.3, 

- str. 42 – vzhledem k zaměření práce chybějí podrobnější informace o teorii zpětné vazby, 

- str. 53 – jde o chemický experiment nebo školní chemický experiment?, 

- neúplné citace na str. 58 a 70, 

- str. 61 – co je kritériem prezentované klasifikace výukového software; jaký je rozdíl mezi 

modelačními a simulačními programy?, do které kategorie by patřily tutoriální programy?.  

Praktická část začíná charakteristikou použitých metod pedagogického výzkumu v obecné 

rovině, dotazníků pro zjišťování zájmu o interaktivní flexibilní programy (IFP) a použitých nástrojů 

pro jejich tvorbu. Dále autor popisuje tvorbu IFP „Chemie síry“ a design výzkumného šetření 

zaměřeného na efektivitu tohoto programu ve výuce.  K praktické části práce mám také několik 

připomínek: 

- str. 91 – 92 – chybí popis fragmentu D, 

- str. 93 – příliš „mechanická“ struktura úlohy, absence možností získat pomocné informace 

již při prvotním řešení úlohy apod., 

- str. 94 – na jaký vzorek respondentů se vztahoval výzkum Mgr. Klečky, 

- str. 104 – „zdigitalizovaný experiment“, 

- str. 120 a další – chybějící formulace verifikovaných hypotéz a příslušných 

testovaných nulových hypotéz poněkud zatemňující výsledky statistického zpracování dat, 

- str. 132 – problematické formulování závěru – pomáhá tedy vytvořený IFP osvojování 

učiva?, 

- chybějící popis pedagogického experimentu, šlo v autorově výzkumném šetření o 

pedagogický experiment?  

- str. 136 – problematické vztažení výsledků výzkumné části na celou Českou republiku, 

- str. 146 – formulace v dotazníku. 

Závěrem bych ještě rád konstatoval, že autor v průběhu zpracovávání disertačního projektu 

vytvořil velmi hodnotný výukový e-text, využitelný zejména na středoškolské úrovni výuky 

chemie, který je obsahem elektronické přílohy disertační práce a který považuji za největší přínos 

práce.  

Pro obhajobu disertační práce jsem výše v poznámkách k jednotlivým částem práce 

formuloval několik otázek, ke kterým by se měl autor v průběhu obhajoby vyjádřit. Některé drobné 

připomínky a korektury jsem dále uvedl přímo do předloženého výtisku disertační práce. 

Disertační práce Mgr. Michala Dvořáka považuji i přes uvedené připomínky a poznámky za 

aktuální příspěvek k inovaci výuky chemie prostřednictvím informačních a komunikačních 
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technologií se zdůrazněním interaktivních aspektů výuky. Její zpracování je slibným krokem k 

dalšímu rozšiřování uvedené problematiky.  

Mohu tedy na závěr konstatovat, že z mého pohledu byly splněny požadavky kladené na 

disertační práci v studijním programu Chemické vzdělávání a na základě její úspěšné obhajoby 

navrhuji ud ělit Mgr. Michalu Dvo řákovi vědecko-akademickou hodnost Ph.D.. 

 

V Hradci Králové dne 9. 9. 2009 

 

      Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.  

     Oponent disertační práce  


