
Posudek školitele na disertační práci Mgr. Michala Dvořáka :

,o Interaktivní flexibilní program _ Chemie síry a jeho vliv na
efektivitu osvojování učiva ...

Předložená práce je první disertační prací, která je věnována
problematice tvorby a zjištoování efektivity takovéhoto multimediálního
didaktického prostředku. Uvedená práce, se na rozdí| od řady diplomových
prací s podobnou tématikouo liší obsahem a rozsahem řešení předloženého
problému. Tato skutečnost se v oblasti iiž samotné tvorby uvedeného
programu mimo jiné projevuje tím, že autor se 

-zabývá i historií tvorby a
popisem výukových programů používaných v CRo že strukturní prvky
flexibilního programu se odvozují z národního programu vzděláváni,
zkatalogu požadavků pro maturitní zkoušky z Chemie a ze zásad tvorby
rozličných školních vzdělávacích programů. Přitom autor vychází i
z obecného charakteru a funkce diďaktických prostředků, ze vztahu
učebních pomůcek kdidaktické technice, k pedagogicko.psychologickým
aspektům učení a nakonec i zvýznamu a funkcí počítačů ve vzdělávání.

|{a zák|adě ujasnění sledované prob|ematiky autor vytváří uvedený
program' přičemž a domnívám, že zcela správně vytváří nejdříve určité
části programu, které verifikuje předběžným ověřením ve školní praxi , a
to jak u učitelů tak i u žáků. Chtěl bych zdůraznit,že právě častá veriÍikace
výsledků jak již jednotlivých částí programuo tak i samotného ,, celkového
programu.. je jednou z nejlepších částí předložené práce. Přitom autor
správně využívá řady technik ke zjišt'ování empirických faktů, protože je si
vědom skutečnosti, že nedostatky jedné techniky odstraňují nedostatky
techniky jiné. Uvedená empiricky zjištěná fakta vyhodnocuje pomocí
statistických metod. Při úplnost uvádímo že autor empirická data v praxi
získal mimo jiné u 300 žáků. Právě v této oblasti autor získává řadu
cenných informací pro proces osvojování učiva prostřednictvím
počítačových programů , např. že je vhodné měnit obsah programu oblasti
podle reálných podmínek,že program resp. určité jeho části |ze požít i pro
výchovu chemických talentů,, že moderní počítačovou techniku používát
většina žáků, že 650Á žáků preferuje tištěný materiál, který mimo jiné
získá z uvedeného programu atd. Pro snadnější ovládání programu autor
vytvořil novou jeho strukturu, která je ,,uživatelsky příjemnější..,
jednodušeji ovládaná, je více atraktivnějšío umožňuje rychlejší postup
programem atd.

Nejcennější částí dané práce jsou zdigitalizované experimentY, přičemž
učební úlohy s nimi spojené se řeší v několika rovinách složitosti a to tak,že
v případě chybného řešení žáci získávají pomocné informaceo které vedou
k odstranění příčin chybného řešení. Autor na zák|adě mezinárodní
spolupráce řeší o problém s nedostatkem chemikátií a laboratorního



vybavení na katedře didaktiky chemie na naší fakultě. Tak vznik|a řada
digitalizovaných experimentů např. ,, barking dogoo. Není tedy překvapivé,
že uvedené programy se úspěšně používají i na zahraničních univerzitách,
niž by byly od nich vytvořeny jazykové mutace.
o velkém enthusiasmu autora o řešenou problematiku svědčí

skutečnost, že i v době kdy byla disertační práce již sepsána, autor dále
pracoval na dané problematice, a tak např. tak v oblasti digitalizovaných
experimentů již v současné době existuje téměř 50 experimentů k dané
problematice.

Domnívám se' že z uvedeného posudku je naprosto zřejmé, že uvedenou
práci doporučuji k obhajobě ve studijním programu Chemické vzdě|ávání
a na zá|<|ad,é j.jí úspěšné obhajoby navrhuji udělit Mgr. Michalu
Dvořákovi vědecko _ akademickou hodnost".Ph.D.


