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Téma disertační práce „Organokovové sloučeniny ve výuce chemie“ odpovídá profilu DSP
ve studijním oboru Vzdělávání v chemii. Předložená práce je členěna obvyklým způsobem:
• Cíle práce jsou jasně a srozumitelně popsány.
• Na úvodních 22 stranách jsou přehledně shrnuty nejvýznamnější poznatky chemie
organokovových sloučenin. Důraz (17 stran) je kladen zejména na jejich reakční
mechanismy. Menší prostor (2 strany) je věnován toxikologickým aspektům. Zvláště
přínosná je poslední podkapitola 1.8 Současné trendy. V práci jsou použity odkazy
na relevantní vědeckou literaturu. Zpracované téma je vysoce odborné. Do budoucna
doporučuji u takto náročného textu výrazně zjednodušit větnou stavbu. Skutečně
se o sloučeninách něco věří? (str. 30)
• V kapitole Určující kurikulární dokumenty a vymezení obsahu učiva autor vhodným
způsobem diskutuje problematiku tématu Organokovových sloučenin. Zajímavá je
zejména část věnovaná ŠVP.
• V kapitole Analýza učebnic používá autor metodu rastru. Popis způsobu bodového
hodnocení by si ale zasloužil více pozornosti. Není zde jasné, kdo byl hodnotitelem.
Za předpokladu, že jím byl pouze autor této práce, je objektivita užité metody značně
diskutabilní. Snaha o objektivizaci je jistě chvályhodná. Jednou z podmínek relevantnosti
metody je ale vhodný počet testovaných subjektů. To je třeba mít stále na zřeteli. Hlavní
přínos kapitoly proto spatřuji ve slovním hodnocení porovnávaných učebnic. Je podrobné,
pečlivě provedené a závěry jsou logické.
• Kapitola Dotazníkové šetření v rámci projektu Přírodní vědy a matematika na středních
školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi je věnována společnému projektu
Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Autorův přínos zde hodnotím velmi
kladně. Přílohou předložené práce mohla být prezentace, kterou použil ve svém semináři.
Jistě by předloženou práci obohatila. Dotazníkové šetření bylo metodicky správně
provedeno a autor závěry pak vhodným způsobem komentuje.
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• Kapitola Závěry provedených analýz a úvod k didaktickému výkladovému textu je logickým
shrnutím problematiky tématu Organokovových sloučenin ve výuce. Nesouhlasím ale
s tím, že rozsah tohoto tématu je v kurikulárních dokumentech v kontrastu s rozsahem,
který je uveden v učebnicích (str. 73). Nedorozumění ale připisuji zřejmě ne úplně šťastné
formulaci.
• Kapitoly Výkladový text o organokovových sloučeninách a navazující sada testových úloh
(uvedena v příloze) jsou těžištěm práce. Autor zde jednoznačně prokázal své pedagogické
schopnosti. Bezesporu náročné učivo velmi zdařile zpracoval do formy didaktického textu,
který navíc doplnil vhodnými testovými otázkami. Bohužel se ale ani zde nevyvaroval
formálních nedostatků: nesprávné užití automatického číslování (str. 98), chybné užití
interpunkce (str. 98), jednoslabičné předložky na konci řádků (str. 77, 81, 87, 90, 100,
107, 109 atd.), užití anglikanismů (Obr. 644, p.283 - str. 120).
• V kapitole Soubor úloh k tématu organokovové sloučeniny autor podrobně diskutuje typy
užitých otázek z didaktického hlediska. Zde prokázal dobrou orientaci v tématu, které je
vlastní oborové didaktice. Opět mám však výhrady k formálnímu zpracování. Zejména
tabulku začínající na str. 127 nepovažuji za příliš zdařilou.
• Obdobně autor diskutuje v následující kapitole Vyhodnocení vytvořeného výkladového
textu a sady testových úloh řízený rozhovor, který použil jako hodnotící metodu. Opět
mám připomínku k formálnímu zpracování: výčty (str. 139, 140) nerespektují interpunkční
pravidla. Překlep: zadání x řešení (Seznam příloh, str.25). Respondentů bylo 11 (str. 143).
Proč je v tabulce na str. 145 uvedeno jen 10 rozhovorů? A proč je zde uvedeno navíc
písemné hodnocení? Nebylo by lepší uvést jen 10 respondentů? Jsou informace získané
od 11. respondenta tak zásadní? Informace od 10 respondentů pokládám za přínosné
a autor je vhodnou formou prezentuje.
• Diskuse je věnována nejdůležitějším momentům práce, mezi které patří zejména otázka
přiměřené obtížnosti zpracovávaného tématu.
• První odstavec Závěru je logický a jako závěrečné shrnutí postačuje. Další odstavce
hodnotím jako nadbytečné. Podle mého názoru je to jen souhrn.

Slabinou disertační práce je její formální stránka. Zasloužila by si pečlivější zpracování.
Obsahuje bohužel i závažnější gramatické nedokonalosti (str. 11!!, str. 13, 14, 21, 32!, 41,
74, 139, 160!). Rušivě působí jednoslabičné předložky na konci řádků. Formátování tabulek
bylo možné udělat pečlivěji. Např. str. 58 (MAXIMU-M), str. 127, 128(!), 149 (////, OK),
str. 159. Formát citací v textu je nejednotný (srovnej např. str. 111 a str. 127). Zpracování
kapitoly Citovaná literatura má značné rezervy. Ty jsem označil přímo v disertační práci.
Pro neznámého autora používejte označení Anonymus. Když už se rozhodnete používat kód
ISBN, důsledně ho pak použijte všude. Za datem pište jen jednu tečku. Na druhou stranu
připouštím, že zde jste byl opravdu důsledný. To ovšem připisuji použití automatického
formátování.

Hlavním přínosem disertační práce je vytvoření kvalitního didaktického textu, který je
doplněn souborem testových úloh. S vysokou míru pravděpodobnosti najde své využití
ve školní praxi.
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Další dotazy a náměty do rozpravy při obhajobě:
• Doporučuji didaktický text rozšířit o termín Minamatská nemoc.
• Kdo byl hodnotitelem v metodě rastru?
• Při řízeném rozhovoru bylo opravdu 11 respondentů?
• Jak jste s výsledky seznámil pedagogickou veřejnost a jakou formou jí budou didaktické
texty poskytnuty?

Závěr
Doktorand Mgr. František Houser vypracoval disertační práci, jejímž výsledkem je materiál
obohacující chemické vzdělávání. Tím doktorand prokázal svoji schopnost a připravenost
k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje dle § 47, odst. 4, zákona č. 111/1998
Sb. o vysokých školách.
Doporučuji proto, aby práce byla přijata k obhajobě jako podklad pro udělení titulu Ph.D.

V Českých Budějovicích 5. dubna 2017.

doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

