
Posudek oponenta doktorské disertační práce Mgr. Michala Dvořáka 

„Interaktivní flexibilní program – Chemie síry a jeho vliv na efektivitu 

osvojování učiva“ 

 
 

Předkládaná disertační práce se zabývá vytvořením interaktivního flexibilního 

programu na příkladu zpracování výuky chemie síry na středoškolské úrovni a jeho srovnání 

s klasickou učebnicí. Autor věnuje nejprve značnou část práce obecnému a překvapivě 

objektivnímu zhodnocení kladů a nedostatků elektronických výukových programů v chemii, 

ve druhé části pak představuje vlastní interaktivní program osvojení tématu „Chemie síry“, na 

němž zobecnění uvedená v prvé části úspěšně demonstruje. 

Práce má 156 stran včetně čtyř pevných příloh, třiceti obrázků, devatenácti „grafů“ a 

třinácti tabulek. Dále je opatřena čtyřmi volnými textovými přílohami s výsledky 

provedených testů na studentech sedmi gymnázií v České republice a CD přílohou s vlastním 

programem. Práce se opírá celkem o 136 literárních citací v naprosté většině tištěných prací. 

Je přehledně, vhodně a srozumitelně sepsána, i když se text ani vlastní obsah na CD neobešel 

bez přiměřeného množství překlepů a formálních chyb. Jejich seznam je sice součástí tohoto 

posudku, nepovažuji však za rozumné, aby na ně autor při obhajobě jakkoliv reagoval. Věcné 

připomínky jsou pak rozděleny do dvou částí – k části textové a k vlastnímu programu: 

 

Formální poznámky: 

 

Str. 12: předposlední odstavec je díky opakování poloviny řádku, vypadnutí části textu a 

překlepu zcela nesrozumitelný 

Str. 13, 10. řádek shora: má být „Hrnčířová“ místo Hrnčířovák 

Str. 17, 6. řádek zdola: má být „o výukové hry…“ místo u výukové hry… 

Str. 27, 4. odst zdola:  vypadlo slovo „vlastností“ 

Str. 36, 2. řádek shora: chybí „v“ 

Úvod IFP aplikace, 6. řádek shora: má být „postupně“ místo potupně 

                                3. řádek zdola: chybí „ji“ ve spojení najdeme jak…  

Určení oxidačního čísla v IFP aplikaci (obr 20 textu): věta „Vyberte z následujících variant  

oxidační síru“ nedává smysl 

Síra a její sloučeniny v IFP aplikaci (pod heslem „sírany“): má být „pentahydrátu síranu 

měďnatého“ namísto síranu pentahydrát měďnatého, pod heslem „siřičitany“ má být „obě 

součeniny se používají“ místo  obě sloučniny se používá, vzorec hydrogensíranu je HSO4
- 

(nikoliv 
2-

) a hydrogensiřičitanu HSO3
-
 (nikoliv 

2-
) 

Odkaz na video u přímé syntézy sulfidů je neaktivní 

 

Věcné poznámky k textové části: 

 

1) V práci je na několika místech diskutována úloha skutečného experimentu (při 

demonstracích) a jeho náhrada promítnutím na dataprojektoru. I když jsou výhody i 

nevýhody tohoto postupu na několika místech kriticky diskutovány, považuji 

předvedený skutečný experiment a laboratorní cvičení za nenahraditelnou součást 

výuky. Cesta „virtuální chemie“ zůstane vždy jen náhradou skutečného experimentu 

z následujících důvodů: 

a) na straně 51 autor uvádí, že v chemii jsou nejčastěji používané smysly zrak a 

sluch. S tímto názorem nesouhlasím. Hned po zraku následuje v chemii čich. 

Je nadmíru vhodné, aby žák věděl, jak je cítit amoniak, chlor, sulfan, oxid 

siřičitý a podobně. Může mu to v životě výrazně pomoci, v extrémních 



případech třeba i zachránit život. Staří chemici dokonce popisovali chuť 

chemických látek (což pochopitelně při výuce nedoporučuji). Ještě v naší 

generaci byla tato metoda žertem označována „olizometrií“. 

b) U většiny experimentů ze záznamu chybí představa o čase – tedy skutečné 

době trvání experimentu.  

c) Při skutečných demonstracích se experiment nemusí zcela podařit. I to je 

realita a pakliže nalezneme vysvětlení nezdaru a experiment zopakujeme 

s úspěchem, každý si to zapamatuje a bude dokonce vědět, na co si musí dát 

pozor. 

 

2) Hodilo by se uvést nejlépe na začátku seznam použitých zkratek. Ty jsou sice 

vysvětleny  v textu, čtenář, který v oboru přímo nepracuje si je ovšem nezapamatuje a 

např. větu „Omezení, které školy při tvorbě ŠVP mají, je v rámci mantinelů 

nadřazených kurikulárních dokumentů (RVP, NVP).“ je pak velmi obtížné správně 

pochopit. 

3) Místo některých převzatých slov bych upřednostnil slova česká (např. místo 

„komparace“ české „srovnání“. 

4) Na str. 36 uvádíte kategorizaci učebních pomůcek dle Malacha. Do jaké kategorie 

patří laboratorní vybavení pro demonstrační experimenty? 

 

 

     

   Věcné poznámky k vlastnímu programu: 

 

1) Umístění síry v PSP: i když je na prvním panelu slepá tabulka uvedena správně, ve 

všech dalších panelech je vedle vodíku nad beryliem ponechán růžový čtvereček pro 

neexistující prvek (v textu na obr. 18) 

2) V panelu „Jakou chemickou značku má síra“ by měla být věta „Je to žlutá křehká 

krystalická látka“ uvedena až za příslušnou modifikací (plastická síra rozhodně není 

ani křehká ani krystalická). 

3) U vlastností kyseliny sírové je uvedeno tvrzení „Při potřísnění pokožky konc. H2SO4 

dojde k jejímu okamžitému zuhelnatění“. Toto tvrzení by mělo být zjemněno. V rámci 

bezpečnostního školení před praktickými cvičeními na naší katedře dokonce někteří 

pedagogové na vlastní kůži demonstrují, že pokud po potřísnění pokožky kyselinou 

sírovou ihned místo důkladně opláchneme proudem vody, vůbec nic se nestane. Žák 

by tedy neměl sledovat, jak mu pokožka uhelnatí, ale běžet nejdřív k vodovodu. 

4) U toxicity sulfanu a jeho srovnání s kyanovodíkem by mohlo být uvedeno, že i když 

jer sulfan dokonce toxičtější než kyanovodík, jeho nebezpečnost je pro člověka 

podstatně menší právě díky tomu, že člověk detekuje čichem již nesmírně nízké 

koncentrace sulfanu a proto se ho obvykle nenadýchá. U kyanovodíku je tomu právě 

naopak – když už cítíte hořké mandle, je již jeho koncentrace velmi nebezpečná. 

 

Z uvedených připomínek je zřejmé, že v žádném případě nezpochybňují význam i kvalitu 

předložené práce, která bezesporu představuje značný pozitivní přínos k diskusi o pojetí 

výuky chemie na středních školách. Práci tedy doporučuji k obhajobě a k dalšímu řízení. 

 

 

 

 

Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 



  

  

 


