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Předložená disertační práce se zabývá aktuální a poměrně málo prozkoumanou 

problematikou, která se (zatím) dostává jen pomalu do škol, a to zařazení her v širším slova 

smyslu do výuky chemie. Autorka se ve své práci zaměřila na stolní hry, jako jsou kvízy, 

rébusy, osmisměrky, doplňovačky apod. V rámci disertační práce je uvedena široká škála a 

velká nabídka her, které je možné využít jak ve výuce, tak mimo ni. Problematika zavádění 

her do výuky není přijímána učiteli vždy kladně. Ti argumentují mnoha faktory, proč hru do 

výuky nezařadit. I z toho pohledu je tato disertační práce velmi cennou, protože mnohé 

z uvedených negativních argumentací odstraňuje (délka her, nedostatek času, žáky hra 

nemotivuje apod.).   

 

 Disertační práce je členěna do šesti kapitol, samostatnou kapitolu pak tvoří Přílohy. 

K  práci je přiloženo CD s ukázkami nedokončených interdisciplinárních úloh z fyziky a 

matematiky. Všechny kapitoly disertační práce jsou logicky seřazeny a na sebe navazující. 

Z pohledu obsahu jsou nejrozsáhlejšími kapitolami část teoretická a „praktická“. Teoretická 

část se zabývá především aktivizujícími metodami, významem her, vlastní tvorbou sbírek 

úloh, výběrem a popisem experimentální a kontrolní skupiny žáků apod. Samostatná kapitola 

je věnována vlastním výsledkům práce se žáky (dotazníkové šetření, didaktické testy) a 

diskusi. Je nutno vyzvednout i četnost prostudované literatury, autorka uvádí celkem 172 

zdrojů jak českých, tak zahraničních citací. 

 

K předložené práci mám několik otázek, postřehů a námětů k diskusi: 

1. Na str. 13 je uvedena  Hypotéza, která však není hypotézou v pravém smyslu slova. 

Měla by obsahovat závislost dvou proměnných, což v tomto případě postrádám. 

2. Velmi oceňuji přehledně zpracovanou citaci týkající se oblíbenosti předmětů, a to jak 

českých, tak zahraničních autorů.  



3. Kladem je i návrh vlastní kategorizace her včetně jejich popisu s obrázky a symboly 

(str. 58 – 77).  Je zřejmé, že se autorka disertační práce touto problematikou zabývá již 

mnoho let a návrh her je dokonale propracován.  

4. Výběr experimentální a kontrolní skupiny byla jistě velmi náročná záležitost. Autorka 

popisuje složitost výběru, možné nedostatky výběru a zařazení žáků podle přání 

vyučujících jednotlivých škol (str. 14 a 78). Podle mého názoru se tohoto výběru 

zhostila v rámci možností velice dobře, i když by se dalo k této problematice ještě 

diskutovat. Domnívám se, že autorka udělala v rámci dané situace vše, co bylo možné. 

Oceňuji také poměrně velký vzorek, který se doktorandce podařilo shromáždit 

(dokonce mohla některé zájemce odmítnout).  

5. V tabulce 19 je uvedeno srovnání oblíbenosti chemie v rámci různých ukazatelů obou 

skupin sledovaných žáků. V řádku Chemie – nejméně oblíbený předmět je uvedeno 

hodnocení (%) 7,78 x 1,85. Jak si tento nepoměr vysvětluje autorka?  

6. Na str. 91 je uveden pojem „ostrý výzkum“. Z které literatury je tento pojem převzat? 

7. Celá disertační práce je velmi pečlivě a detailně zpracovaná. Domnívám se však, že 

vyhodnocení dotazníku oblíbenosti předmětů nemuselo být zpracováno tak detailně 

vzhledem k názvu práce. Podle mého názoru zpracované výsledky odvádějí čtenáře od 

podstaty práce. 

8. Plně souhlasím s výsledky uvedenými na str. 111 ohledně souvislosti mezi zařazením 

motivačních úloh a výkonem žáka. Sama mohu na základě výzkumu Tillové 

(diplomová práce, již v roce 1998) potvrdit. Oblíbenost k předmětu stoupá, zařazení 

her výsledky neovlivňuje. 

9. Na str. 112 v kapitole 4.4. jsou prezentovány cenné výsledky návrhů učitelů 

k motivačním úlohám.  Bylo provedeno (alespoň pilotně) také hodnocení 

realizovaných úloh žáky?  

10. Velmi zajímavé jsou tabulky uvedené na str. 113 a 114 ohledně statistiky přístupů 

učitelů k motivačním úlohám sestaveným autorkou a její pokus o možné vysvětlení 

stoupajícího či klesajícího trendu. I když by byla diskuse mohla být zajímavá, 

domnívám se, že je z pohledu mnoha faktorů, které tuto četnost ovlivňují, zbytečná.  

Velmi důležité a potěšitelné může být pro autorku fakt, že frekvence návštěvnosti 

učitelů je vysoká, z čehož lze hypoteticky předpokládat, že úlohy učitelům v praxi 

pomáhají, což je cílem předložených úloh. 

11. Realizovala autorka sama některé z uvedených her na školách? Pokud ano, v jakých 

fázích vyučovacích hodin byly hry realizovány, jakou formou výuky probíhala práce 



žáků? Byly provedena diskuse žáků jako zpětnovazebná informace pro autorku 

úloh?  

 

Celkově lze konstatovat, že obsahu disertační práce a především sestavení úloh bylo 

věnováno obrovské množství práce a času, o čemž svědčí nejen samotná disertační práce, 

ale i Přílohy 1 – 3  a především přiložené CD. Souhrnně se dá k uvedeným úlohám říci, 

že: 

 Se vztahují k učivu 

 Jsou propojeny s praxí 

 Jsou typově rozmanité 

 Motivují žáky k přemýšlení 

 Obsahují různou hladinu obtížnosti řešení 

 Jsou interdisciplinární 

 

Po formální stránce je disertační práce velmi dobře zpracovaná.  Musím však upozornit na 

poměrně velký počet překlepů týkající se chybějících mezer mezi slovy, a to na str. 

16,17,18, 31,33 a 91.  

 

Uvedené komentáře a připomínky nic nemění na velice pozitivním hodnocení 

disertační práce, která splňuje veškeré zákonné požadavky na doktorskou disertační práci. 

Doporučuji tuto práci k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování doporučuji  udělit Mgr. 

Michaele Petrů akademický titul „Doktor“ Ph.D. 

 

 

 

 

V Ostravě, 20.3.2017      Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 

oponentka 

 

  

 

 

  



 


