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 Dizertační práce Michaely Petrů s názvem „Kvízy, rébusy a další podobné hry jako 

motivační prostředky v chemii“ je věnována problematice efektivního využití didaktických her 

jako motivačního prvku ve výuce chemie případně i ostatních přírodovědných předmětů na 

základní škole (ZŠ). Autorka formulovala hlavní hypotézu: „Žáci budou využitím úloh ze sbírek 

lépe motivováni a vytvoří si kladnější vztah k chemii a v důsledku toho budou dosahovat lepších 

studijních výsledků v předmětu chemie". 

 Na základě literární rešerše autorka zpracovala přehled používaných aktivizujících 

výukových metod a soustředila se na podrobnější studium didaktických her, jejichž klasifikace je 

dle různých autorů a různých kritérií velmi nejednotná. Vytvořila svou kategorizaci, která jasně 

vymezila třídění úloh. U výzkumů z oblasti využití didaktických her ve výuce se zaměřila na ty, 

které sledovaly vztah žáků k přírodovědným předmětům resp. jen k chemii, a také na výzkumy, 

které studovaly vliv využití her na výsledné výukové výstupy v chemii. Závěry z těchto výzkumů 

pak využila pro realizaci vlastního výzkumu a zpracování výsledků.    

 Pro motivaci ve výuce chemie byla vybrána kategorie hry na papíru. Byly vytvořeny 

4 sbírky motivačních dvouoborových úloh „Ve dvou se to lépe táhne“ pro výuku chemie 

v kombinaci s dalším přírodovědným předmětem – zeměpisem, přírodopisem, fyzikou a 

matematikou. Dvě sbírky her jsou volně k dispozici na webových stánkách Masarykovy 

univerzity https://is.muni.cz/elportal/ pro učitele chemie, přírodopisu a zeměpisu. Publikace „Ve 

dvou se to lépe táhne“ chemie – fyzika a chemie – matematika jsou v recenzním řízení 

(k dispozici jsou jako příloha na CD v dizertační práci). Tvorba motivačních dvouoborových úloh 

pro výuku chemie vycházela z provedeného výběru učiva chemie a učiva dalšího přírodovědného 

předmětu a matematiky. Úlohy byly tříděny dle formy zpracování na: doplňovačka, hřebenovka, 

roháček, buňkovka, kruh, osmisměrka, lištovka, přeskupovala, šifra a rébus, chemický otazník, 

chemický text, zebra, efektní pokus, chemická mikrodetektivka a dají se snadněji v textu vyhledat 

dle přiřazeného grafického symbolu. Dále byla u každé úlohy určena obtížnost a časová 

náročnost. 

 Výzkum realizovala autorka na 8 vybraných základních školách v experimentální a 

kontrolní skupině. Komplikovaný výběr škol je v práci podrobně popsaný, odpovídá reálným 

podmínkám, se kterými se výzkumník ve školské praxi běžně setkává. Výzkumné metody 

dotazník a test byly vhodně zvolené, aby na základě jejich vyhodnocení bylo možné potvrdit 

formulovanou hypotézu. Před vlastním výzkumem byl proveden i předvýzkum testových otázek. 
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 V kapitole Výsledky a diskuse s vyučujícími jsou formulovány výsledky výzkumu, které 

částečně ovlivňuje malý počet respondentů v obou testovaných skupinách kontrolní i 

experimentální (počet žáků, kteří prošli dlouhodobým 1,5 letým výzkumem, se snížil na 111-115 

resp. 77-87 respondentů). Prokázal se pozitivní vliv využívání úloh ze sbírek her na hodnocení 

učitele chemie žáky, na posílení názoru žáků o využitelnosti chemie v běžném životě a snížilo se 

zhoršování vztahu žáků k chemii. Neprokázal se však pozitivní vliv na výsledky testování 

vědomostí žáků z chemie. Na základě výzkumu nebyla tedy potvrzena hlavní hypotéza H: „Žáci 

budou využitím úloh ze sbírek lépe motivováni a vytvoří si kladnější vztah k chemii a v důsledku 

toho budou dosahovat lepších studijních výsledků v předmětu chemie". 

 Přesto ze statistiky návštěvnosti www stránek s dvouoborovými úlohami „Ve dvou se to 

lépe táhne“ vyplývá, že učitelé ze školské praxe úlohy vyhledávají a dá se předpokládat, že je 

tedy ve výuce chemie i využívají. Autorka však také uvádí, že pravidelné, časté používání her 

v každé hodině chemie nelze předpokládat, neboť diskuse s několika učiteli ukázala, jaké 

problémy tomu v praxi brání – časová náročnost, procvičování konkrétně probíraného učiva, není 

čas na „zábavné hry“, apod.  

K předložené práci mám tyto poznámky a dotazy: 

- Po formální stránce je práce zpracována přehledně, téměř bez překlepů (str. 67 nutno, str. 92 

předmět), opakovaně nejsou dodržované mezery mezi slovy či před začínající novou větou str. 

13, 14, 20, 27, 29, 31, 43, … 91, 93, 95, 113, 114,… 

- Jak byl zvolen konečný počet škol (tříd) pro výzkum, jestliže z každé školy byla vybraná 

pouze jedna třída: 

výběr kontrolní skupina 3 školy (3 třídy)  111 resp. 115 resp. 113 žáků, 

výběr experimentální skupina 5 škol (5 tříd)  79 resp. 77 resp. 87 žáků,   

tzn., že počet žáků v kontrolní třídě byl větší než 37 a v experimentální cca 16 až 18 žáků. 

- Ve 4 sbírkách „Ve dvou se to lépe táhne“ je zařazeno přes 260 úloh z Ch a (Fy, Bi, Z, M). 

Jaký počet úloh vytvořila autorka (cca v %). 

- Jak je vyjádřeno množství kyseliny octové v octu? („Ve dvou se to lépe táhne“ chemie – mat., 

úloha 43) 

- Které typy motivačních úloh jsou ve školách nejpoužívanější (doplňovačka, hřebenovka… 

šifra a rébus, chemický otazník, text, zebra…)? 

 

Autorka prokázala při realizaci a vyhodnocení pedagogického výzkumu své odborné vědomosti a 

dovednosti. Podařilo se jí průběžně dosažené výsledky publikovat v odborných časopisech a na 

několika mezinárodních didaktických konferencích. Její sbírky chemických her - úloh jsou 

využívány ve školské praxi ať už v tištěné či elektronické formě.  

 

Předložená práce Mgr. Michaely Petrů splňuje všechny požadavky kladené na dizertační práci, 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Olomouci dne 11. 4. 2017                                            Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 

        oponent dizertační práce 


