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Chemie organokovových sloučenin představuje hraniční oblast mezi
anorganickou a organickou chemií. Jak tomu obvykle v podobných případech bývá, jde o
intenzivně se rozvíjející oblast chemie, která si vydobyla pozici samostatného vědního oboru.
Lze proto jen přivítat, že doktorská práce Mgr. Františka Housera je orientována na zkoumání
současného stavu a perspektiv zastoupení organokovové chemie v učivu středních škol. Pro
dosažení tohoto cíle si autor vytyčil řadu dílčích cílů, např. analýzu kurikulárních dokumentů,
analýzu středoškolských učebnic a příruček, analýzu současného stavu vědeckých poznatků a
následně zpracování učebního textu za účelem zpřístupnění učiva tematického celku
zaměřeného na organokovové sloučeniny. Své názory a přístupy pak porovnával s postoji
učitelů chemie různých typů středních škol k řešené problematice.
Cílům doktorské práce je uzpůsobena i její struktura. Úvodní kapitola zahrnuje
vývoj organokovové chemie od 19. století do současnosti. Následuje kapitola o místu
organokovové chemie v kurikulárních dokumentech, jakými jsou rámcový vzdělávací
program, katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky a školní vzdělávací
program. Další kapitola je zaměřena na analýzu vybraných středoškolských učebnic, kdy
autor použil metodu rastru. V následující kapitole doktorand informuje o průběhu
dotazníkového šetření v rámci projektu Přírodní vědy a matematika na středních školách v
Praze. Autor se věnoval vyhodnocení analýzy kurikulárních dokumentů, analýzy učebnic a
dotazníkového šetření. Významnou součástí práce je učební text a soubor testových úloh, jež
byly zpracovány jako pomůcka pro učitele (ale i studenty) využitelná ke zkvalitnění výuky
tematického celku. Hodnocení učebního textu a testových úloh bylo uskutečněno na základě
metody řízeného rozhovoru. Doktorská práce tedy představuje cenný informační zdroj o
aktuálním stavu výuky tematického celku z různých hledisek.
Analýza kurikulárních dokumentů ukázala, že tato problematika není opomíjena.
V rámcových vzdělávacích programech není a priori uvedena, z dokumentu však je patrná
možnost jejího případného zavedení do výuky. Do katalogu požadavků zkoušek společné
části maturitní zkoušky byly organoprvkové a organokovové sloučeniny zařazeny explicitně.
Pokud jde o školní vzdělávací programy, některé školy do nich téma organokovové
sloučeniny zařadily, jiné nikoliv. Z analýzy učebnic se jeví, že problematika organokovových
sloučenin je ve výuce chemie záležitostí víceméně okrajovou. Z dotazníkového šetření a
řízených rozhovorů vyplývá veskrze pozitivní postoj učitelů k tematickému celku a jeho
prezentaci ve výuce. Jiné názory je možno považovat za ojedinělé. Učitelé mají zájem i o
nové informační zdroje, vztahující se k organokovovým sloučeninám. V této souvislosti je
třeba připomenout již zmíněný učební text, který autor doktorské práce zpracoval se záměrem
jeho využití pro potřeby výuky tematického celku. Tento učební text, který je v podstatě
završením doktorské práce, zahrnuje úvodní část - obecnou charakteristiku organokovových
sloučenin. Text je dále strukturován do tří částí - iontové organokovové sloučeniny,
kovalentní organokovové sloučeniny a organokovové sloučeniny přechodných kovů. Text
obsahuje též informace o biologické aktivitě organokovových sloučenin, jejich praktickém
použití apod. Při jeho tvorbě vycházel doktorand z děl renomovaných autorů, působících v

oblasti organokovové chemie. Učební text a sbírka úloh byly přijaty učiteli s porozuměním, i
když text učitelé některých škol označili jako náročný. Autor doktorské práce také připomíná,
že hodnocení úloh v tomto duchu bylo příznivé.
Doktorská práce se dotýká, jak již bylo zmíněno, významného tematického celku
učiva anorganické a organické chemie, kterému ve výuce na středních školách není věnována
pozornost, odpovídající jeho významu z hlediska každodenního života. Rozšíření obsahu
učiva o organokovových sloučeninách je žádoucí, měla by však být zachována
proporcionalita tematických celků. V této souvislosti učební text a sbírka úloh autora
doktorské práce se stává vhodnou pomůckou pro úpravu obsahu učiva dle uvážení
vyučujícího, což bylo v práci též připomenuto.
K doktorské práci mám následující dotazy:
- jaké jsou Vaše další představy o konkrétním způsobu modifikace obsahu učiva o
organokovových sloučeninách na gymnáziu i dalších středních školách,
- učivo o organokovových sloučeninách přechodných kovů bude pro studenty zřejmě obtížné,
jaké typy sloučenin jsou dle Vašeho názoru přijatelné pro zpřístupnění učiva,
- v doktorské práci se nacházejí informace o využití organokovových sloučenin jako
katalyzátorů, jaký máte názor na zařazení katalytických cyklů do výuky, např. hydrogenace
alkenů v přítomnosti Wilkinsonova katalyzátoru.
Pokud jde o další hodnocení doktorské práce, lze uvést, že má strukturu,
odpovídající požadavkům, je zpracována pečlivě, obsahuje jen málo spíše formálních chyb a
jako celek je nepochybně příspěvkem, motivujícím učitele k přehodnocení obsahové stránky
učiva o organokovových sloučeninách.
Doktorskou práci Mgr. Františka Housera proto jednoznačně doporučuji k
obhajobě.
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