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Abstrakt

Analytická chemie je disciplína zabývající se rozbory chemických látek a vzork·,

a tak má tento obor ²iroké vyuºití v reálné praxi. Kaºdý den se provádí analýzy

vod, potravin, lék·, p·dy, krmiv, p°írodních látek, stavebních materiál· a jiných

produkt· lidské spole£nosti.

Zna£ná £ást st°edních ²kol má k dispozici laboratorní pom·cky a chemikálie pro rea-

lizaci základních chemických analýz a nezanedbatelná £ást ²kol vlastní také základní

m¥°icí p°ístroje (pH elektrodu, vodivostní elektrodu, spektrofotometr..). Jejich vy-

uºívání ve výuce je v²ak omezené. Jako p°í£iny t¥chto skute£ností udávají u£itelé

chemie na st°edních ²kolách p°edev²ím nedostate£né mnoºství výukových materiál·

a omezené £asové moºnosti pro výuku chemie.

V rámci rigorózní práce byla vytvo°ena sbírka 10 aplikovaných úloh s vyuºitím m¥-

°icích pro výuku analytické chemie. Sou£ástí sbírky jsou i p°ehledy teorie analytické

chemie, laboratorních pom·cek, zásad bezpe£nosti práce v laborato°i £i metodické

pokyny. Jednotlivé úlohy svým pojetím pokrývají základní analytické metody a po-

stupy. Návody na jednotlivé úlohy jsou koncipovány tak, aby se p°i nich vyuºívaly

r·zné m¥°icí p°ístroje. Pro ²koly, které t¥mito p°ístroji nedisponují, jsou popsány i

alternativní provedení t¥chto úloh bez nutnosti jejich vyuºití.

Návody na laboratorní úlohy byly zaslány u£itel·m chemie na vybraných st°ed-

ních ²kolách a ti byli poºádáni o jejich zhodnocení. Z evalua£ního ²et°ení vyplynulo,

ºe u£itelé oce¬ují kompletnost vytvo°eného materiálu a v¥t²inu z navrºených úloh

u£itelé mají v plánu s ºáky realizovat. V²eobecná shoda panovala na názoru, ºe pro

ºáky je práce s m¥°icími p°ístroji a realizace úloh z reálné praxe atraktivní.
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Abstract

Analytical chemistry is a discipline dealing with the analysis of chemicals, thus

it has a wide range of application in practise. There are chemical analyses of water,

food, medicines, soil, feeds, natural substances, building materials and other pro-

ducts of human society carried out every day.

A signi�cant part of high schools has its own laboratory aids and chemicals necessa-

ry for basic chemical analyses and a considerable part of those schools also owns

some basic measuring instruments (pH electrode, conductivity electrode, spectro-

photometer e.g.). However, the use of these instruments during chemistry lessons is

very limited. According to high school chemistry teachers, the reasons for this can

be seen in a narrow o�er of educational materials and in a limited time options for

a chemistry teaching.

A collection of ten applied experiments with the use of measuring instruments for

the analytical chemistry teaching was made as a part of this thesis. This collection

contains also an overview of analytical chemistry theory, laboratory aids, laboratory

safety principles and methodological guidelines. These experiments cover all basic

analytical methods and procedures. Instructions for individual experiments are de-

signed to use various measuring instruments. The collection of applied experiments

contains also instructions for experiments without the necessity of using the mea-

suring instruments in cases when the particular high school does not possess any of

those tools.

The collection of experiments was sent to the chemistry high school teachers. They

were asked to make an evaluation of these experiments and to provide a feedback.

The evaluation survey revealed that the teachers appreciated the completeness of

the collection and many of them intend to implement these experiments to their che-

mistry lessons. The general consensus among the teachers was that the high school



students �nd the practical use of measuring instruments and realizations of chemical

experiences very attractive.
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE

Chemie je p°írodní v¥da zabývající se strukturou, vlastnostmi, p°ípravou, výrobou

a reakcemi chemických látek (prvky, slou£eninami a sm¥smi). Podle r·zných kritérií

se rozd¥luje do n¥kolika díl£ích disciplín. Jednou z nich je analytická chemie, která

se zabývá rozbory (analýzami) látek. Tyto analýzy mohou být kvalitativní (zji²´uje

se, o jakou látku se jedná) nebo kvantitativní (zji²´uje se, jaké mnoºství látky je

p°ítomno ve studovaném vzorku). Z hlediska aplikovatelnosti je analytická chemie

hojn¥ vyuºívanou v¥dní disciplínou. Kaºdým dnem se provádí rozbory r·zných vzor-

k· - vod, potravin, lék·, hnojiv, plast·, krmiv apod.

Podle rámcových vzd¥lávacích program·, strategických dokument· p°edepisujících

obsah, formu a jiné náleºitosti vzd¥lávání, má být ve v¥t²in¥ st°edních odborných

²kolách analytická chemie povinn¥ vyu£ována. Na základ¥ t¥chto dokument· mají

jednotlivé ²koly zpracovány své vlastní ²kolní vzd¥lávací programy, ve kterých nut-

nost výuky analytické chemie re�ektují.

Mezi moderní trendy (nejen) ve výuce chemie pat°í zavád¥ní ICT do vzd¥lávací-

ho procesu jako dopl¬ku frontální výuky. Jednou z moºností modernizace výuky

chemie pomocí ICT prost°edk· je realizace experiment· s vyuºitím m¥°icích p°í-

stroj·. Mnohé ²koly mají k dispozici vlastní instrumentální techniku, kterou mohou

ve výuce pouºít. Zji²´ovanou otázkou v rámci této rigorózní práce je, jak jsou st°ední

²koly reáln¥ vybaveny m¥°icími p°ístroji a jak £asto je vyuºívají.



Stávající u£ebnice st°edo²kolské chemie p°íli² nere�ektují moºnou vybavenost ²kol

m¥°icími p°ístroji, a tak neobsahují návody k laboratorním úlohám provád¥ným s vy-

uºitím instrumentální techniky. Navíc se tyto zdroje o m¥°icích p°ístrojích ani ne-

zmi¬ují. Moºné podn¥ty tak musí u£itelé dohledávat v roz²i°ující literatu°e, webech

ur£ených pro výuku praktik na vysokých ²kolách nebo t°eba v záv¥re£ných pracích,

které se tímto tématem zabývají. Nevýhodou stávajících dostupných materiálu je

skute£nost, ºe neexistuje zdroj, který by obsahoval zárove¬ stru£ný u£ební text pro

výuku analytické chemie na S�, návody na aplikované laboratorní úlohy s vyuºitím

m¥°icích p°ístroj·, didaktické testy a metodické pokyny pro u£itele.

Na základ¥ vý²e uvedeného byly stanoveny cíle rigorózní práce:

1. Provést re²er²i kurikulárních dokument·, rámcových vzd¥lávacích pro-

gram·, z hlediska výuky analytické chemie na st°edních ²kolách.

2. Provést re²er²i dostupných výukových zdroj· pro oblast analytické

chemie, a to kniºních i webových.

3. Zjistit pomocí orienta£ního ²et°ení, re²er²e ²kolních vzd¥lávacích pro-

gram· a °ízených rozhovor· s pedagogy stav výuky analytické chemie a

vyuºívání m¥°icích p°ístroj· na vybraných st°edních ²kolách.

4. Vypracovat výukový materiál pro oblast analytické chemie, který bu-

de obsahovat stru£ný studijní text tohoto oboru, návody na aplikované

experimenty realizovatelné s vyuºitím m¥°icích systém·, didaktické testy

a metodické pokyny pro u£itele.

5. Provést evaluaci vytvo°eného výukového materiálu prost°ednictvím

dotazníkového ²et°ení mezi st°edo²kolskými u£iteli.
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2. TEORETICKÁ �ÁST

V teoretické £ásti rigorózní práce jsou popsány jednotlivé stupn¥ vzd¥lávání, jak jsou

nastavené v �eské republice, a charakterizovány kurikulární dokumenty. Ty jsou zá-

vaznými podklady pro organizaci vzd¥lávání na v²ech stupních vzd¥lávání vyjma

vysoko²kolského stupn¥. Organizace vysoko²kolského vzd¥lávání se °ídí vlastním zá-

konem (£. 111/1998 Sb. o vysokých ²kolách) [1], zatímco zbylé stupn¥ vzd¥lávání

spadají do záb¥ru vlastního zákona, tj. zákon £. 561/2004 (²kolský zákon) [2]. V ná-

vaznosti na tyto poznatky je popsána výuka chemie na jednotlivých úrovních vzd¥lá-

vání, v rámci kterých se tento p°edm¥t vyu£uje (tj. základní, st°ední a vysoko²kolské

vzd¥lávání). Poºadavky na výuku chemie na základních a st°edních ²kolách vychází

ze zmi¬ovaných kurikulárních dokument· (rámcových vzd¥lávacích program·), kte-

ré jsou v této £ásti práce z tohoto hlediska analyzovány. Sou£ástí teoretické £ásti

práce je rovn¥º srovnání ti²t¥ných a elektronických výukových zdroj· obsahujících

teoretické poznatky £i praktické úlohy z oblasti analytické chemie. Poslední £ástí

kapitoly je pak p°edstavení r·zných m¥°icích p°ístroj· dostupných a ur£ených pro

jednoduché experimenty provád¥né na základních a st°edních ²kolách.



2.1 Organizace vzd¥lávání a kurikulární dokumenty

Vzd¥lávání v �eské republice je poskytováno v druzích ²kol zmín¥ných v � 7 odst. 3

zákona £. 561/2004 Sb. (²kolský zákon) [2], tj.:

- mate°ská ²kola,

- základní ²kola,

- st°ední ²kola (gymnázium, st°ední odborná ²kola a st°ední odborné u£ili²t¥),

- konzervato°,

- vy²²í odborná ²kola,

- základní um¥lecká ²kola,

- jazyková ²kola s právem státní jazykové zkou²ky.

Podle zmín¥ného ²kolského zákona je pro ob£any �eské republiky povinné absolvová-

ní (aº na v tomto zákon¥ uvedené výjimky) základního vzd¥lávání. Dal²í vzd¥lávání

(neuvedené ve ²kolském zákon¥ [2]) je moºné absolvovat v rámci studia na n¥které

z vysokých ²kol, které spadají do gesce vlastního zákona, tj. zákona £. 111/1998 Sb.

(o vysokých ²kolách) [1], nebo v rámci ²kolských za°ízení dle ²kolského zákona (nap°.

²kolská za°ízení pro zájmová vzd¥lávání, za°ízení pro dal²í vzd¥lávání pedagogických

pracovník· aj.).

Koncepce vzd¥lávání v �eské republice vychází z platných strategických dokument·.

Na národní úrovni jsou nimi p°edev²ím Národní program rozvoje vzd¥lávání

�R (tzv. Bílá kniha) [3] a Dlouhodobý zám¥r vzd¥lávání a rozvoje vzd¥-

lávací soustavy �R, aktuáln¥ 2015-2020 [4]. Kaºdoro£n¥ Ministerstvo ²kolství,

mládeºe a t¥lovýchovy �R [5] rovn¥º zpracovává Výro£ní zprávu o stavu a rozvoji

vzd¥lávací soustavy �eské republiky [6].

Na krajské úrovni jednotlivé krajské ú°ady zpracovávají Dlouhodobé zám¥ry vzd¥lá-

vání a rozvoje vzd¥lávací soustavy daného kraje a Výro£ní zprávu o stavu a rozvoji

vzd¥lávací soustavy v kraji.
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P°íkladem t¥chto dokument· je Dlouhodobý zám¥r vzd¥lávání a rozvoje vzd¥lávací

soustavy pro Kraj Vyso£ina v letech 2014-2020 [7] a Výro£ní zpráva o stavu a rozvoji

vzd¥lávací soustavy v Kraji Vyso£ina za ²kolní rok 2016/2017 [8].

�editel kaºdé základní, st°ední a vy²²í odborné ²koly zpracovává kaºdoro£n¥ Vý-

ro£ní zprávu o £innosti ²koly za p°edchozí ²kolní rok.

Organizace p°ed²kolního, základního, st°edního odborného, speciálního, základní-

ho um¥leckého vzd¥lávání a vzd¥lávání na gymnáziu se °ídí platnými kurikulárními

dokumenty. Tyto dokumenty jsou vytvá°eny ve 2 úrovních. Na národní úrovni se

jedná o rámcové vzd¥lávací programy (RVP) a koncep£n¥ také o zmi¬ovaný Ná-

rodní program vzd¥lávání �R (tzv. Bílá kniha) [3]. Rámcové vzd¥lávací programy

vydává Národní ústav pro vzd¥lávání �R [9]. Na ²kolské úrovni jsou kurikulárními

dokumenty ²kolní vzd¥lávací programy (�VP).

Rámcové vzd¥lávací programy (RVP) jsou vytvo°eny pro kaºdý druh ²koly,

resp. studijní obor, samostatn¥ (nap°íklad Rámcový vzd¥lávací program pro matu-

ritní obor Aplikovaná chemie [10]). Obsahují informace p°edev²ím o:

- organizaci a cílech vzd¥lávání,

- délce, formách a dosaºených stupních vzd¥lávání,

- vyu£ovaných tematických oblastech a tematických celcích,

- minimálních £asových dotacích pro jednotlivé tematické oblasti,

- o£ekávaných výstupech a rozvíjených kompetencích u absolvent· vzd¥lávání,

- tvorb¥ p°íslu²ného ²kolního vzd¥lávacího programu (�VP) aj.

�kolní vzd¥lávací program (�VP) zpracovává kaºdá ²kola pro v²echny své obo-

ry vzd¥lávání, který nabízí ke studiu, individuáln¥. Vychází p°itom z rámcového

vzd¥lávacího programu, který odpovídá danému oboru vzd¥lávání. �kolní vzd¥lávací

program musí re�ektovat ve²keré poºadavky, které jsou na n¥j kladené rámcovým

vzd¥lávacím programem, a m·ºe tyto poºadavky navíc dle pot°eby roz²í°it. Samotné
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²kolní vzd¥lávací programy jsou pak závaznými dokumenty p°edepisující organizaci

a jiné aspekty vzd¥lávání (vyu£ované tematické celky, jim vy£len¥né hodinové dota-

ce, o£ekávané výstupy aj.) v rámci daného oboru na konkrétních ²kolách. P°íkladem

je �VP maturitního oboru Agropodnikání, jak byl vytvo°en na �eské zem¥d¥lské

akademii v Humpolci [11].

2.2 Vzd¥lávání v chemii

Chemie je vzd¥lávacím p°edm¥tem vyu£ovaným na v²ech základních ²kolách v rámci

vzd¥lávací oblasti �lov¥k a p°íroda (spole£n¥ s fyzikou, p°írodopisem a zem¥pi-

sem). Tato skute£nost je p°edepsána v Rámcovém vzd¥lávacím programu základního

vzd¥lávání (RVP ZV) [12]. Výuka chemie na t¥chto ²kolách se zpravidla realizuje

v 8. a 9. t°ídách základních ²kol a v odpovídajících ro£nících víceletých gymnázií.

Vzhledem k povinnosti ob£an· �R (vyjma jiº zmi¬ovaných výjimek stanovených

ve ²kolském zákon¥) mít dokon£ené základní vzd¥lávání, by se m¥l kaºdý £lov¥k na-

u£it alespo¬ základ·m chemie.

V rámci st°edo²kolského vzd¥lávání je chemie povinn¥ vyu£ována na v²ech typech

st°edních ²kol. V p°ípad¥ gymnázií je za£len¥ná do vzd¥lávací oblasti �lov¥k a

p°íroda (spole£n¥ s biologií, fyzikou, geogra�í a geologií), coº vychází z Rámcového

vzd¥lávacího programu pro gymnázia (RVP G) [13]. Obdobn¥ je sou£ástí st°edního

odborného vzd¥lávání, a to v rámci vzd¥lávací oblasti P°írodov¥dné vzd¥lávání

(spole£n¥ s biologií a fyzikou), coº je patrné z jednotlivých rámcových vzd¥lávacích

program· ur£ených pro st°ední odborné ²koly, nap°íklad Rámcového vzd¥lávacího

programu oboru Stavebnictví [14].

Rámcový vzd¥lávací program pro gymnázia (RVP G) [13] vymezuje obsah

výuky chemie do 4 kategorií (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie

a biochemie). Podle tohoto dokumentu musí být chemie, jako sou£ást vzd¥lávací
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oblasti �lov¥k a p°íroda, vyu£ována povinn¥ v 1. a 2. ro£níku gymnázií, voliteln¥

pak ve 3. a 4. ro£níku. Celková minimální hodinová dotace pro vzd¥lávací oblasti

�lov¥k a p°íroda (biologie, chemie, fyzika, geogra�e, geologie) a �lov¥k a spole£nost

(ob£anský a spole£enskov¥dní základ, d¥jepis a geogra�e) je 36 týdenních hodin.

Obsah výuky chemie na st°edních odborných ²kolách je vypracován ve 2 va-

riantách - A, B. V rámci kaºdé varianty je u£ivo chemie rozd¥leno do 4 kategorií

- obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a biochemie. Varianta A je

rozsáhlej²í a klade v¥t²í d·raz na aplikaci teoretických poznatk· v praxi. Naopak

varianta B je koncipována jako základní teoretický p°ehled elementárních poznatk·

z chemie. To, podle které varianty bude konkrétní ²kola chemii vyu£ovat v rámci

daného studijního oboru, je stanoveno vºdy v p°íslu²ném rámcovém vzd¥lávacím

programu. Ten sou£asn¥ ur£uje minimální hodinovou dotaci, která má být výuce

dané vzd¥lávací oblasti vy£len¥na. P°íklady t¥chto variant a minimálních hodino-

vých dotací u vybraných maturitních obor· st°edního odborného vzd¥lávání jsou

obsaºeny v tabulce 2.1. Konkrétní ²koly mohou stanovenou minimální hodinovou

dotaci pro jednotlivé vzd¥lávací oblasti pouze bu¤ vyuºít, nebo navý²it. Obdobn¥

je nezbytné probrat ve²keré p°edepsané tematické celky vymezené rámcovým vzd¥-

lávacím programem, p°ípadn¥ tyto celky obsahov¥ doplnit £i roz²í°it o dal²í.

Tab. 2.1 P°ehled variant chemického vzd¥lávání a minimálních hodinových dotací

u vybraných maturitních obor· st°edního odborného vzd¥lávání

Název oboru Varianta vzd¥lávání Minimální týdenní hodinová

dotace

Agropodnikání A 3

Analýza potravin A 3

Informa£ní technologie B 2

Obchodní akademie B 2

Stavebnictví B 2
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Chemické vzd¥lávání nemusí být pouze sou£ástí vzd¥lávací oblasti �lov¥k a p°íroda,

ale také n¥které odborné vzd¥lávací oblasti. V tabulce 2.1 zmi¬ovaný obor Analýza

potravin má nap°íklad dal²ích minimáln¥ 12 týdenních hodin vy£len¥ných vzd¥lávací

oblasti Potraviná°ská chemie. Nejv¥t²í hodinovou dotaci mají vy£len¥nou chemicky

zam¥°ené maturitní obory. Nap°íklad maturitní obor Aplikovaná chemie má chemic-

ké vzd¥lávání za£len¥né do vzd¥lávací oblasti P°írodov¥dné vzd¥lávání (ve variant¥

A) s minimální týdenní hodinovou dotací 3 hodiny a dále do vzd¥lávací oblasti Od-

borná chemie s minimální týdenní hodinovou dotací 22 hodin.

Chemii je moºné studovat i na r·zných vysokých ²kolách. Jako samostatnou v¥dní

disciplínu je moºné ji vystudovat nap°íklad na Vysoké ²kole chemicko-technologické

v Praze [15], P°írodov¥decké fakult¥ Univerzity Karlovy [16], Fakult¥ chemické Vy-

sokého u£ení technického v Brn¥ [17], P°írodov¥decké fakult¥ Masarykovy univerzity

v Brn¥ [18] apod. Jako samostatný p°edm¥t je vyu£ována i v rámci vysoko²kolského

studia na fakultách léka°ských (léka°ská chemie, biochemie), farmaceutických (far-

makochemie), zem¥d¥lských (agrochemie) apod.

2.3 Poºadavky kurikulárních dokument· na výuku analytické chemie

Rámcový vzd¥lávací program pro gymnázia (RVP G) [13] o£ekává, ºe ºák

po absolvování tematického celku Anorganická chemie:

- vyuºívá znalosti základ· kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich prak-

tického významu v anorganické chemii.

Identicky se o£ekává, ºe absolvent tematického celku Organická chemie:

- vyuºívá znalosti základ· kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich prak-

tického významu v organické chemii.
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O£ekávaným výstupem obecné chemie je to, ºe ºák:

- provádí chemické výpo£ty a uplat¬uje je p°i °e²ení praktických problém· [13].

Varianta A chemické sloºky st°edního odborného vzd¥lávání o£ekává, ºe

absolvent:

- provádí jednoduché chemické výpo£ty p°i °e²ení praktických chemických problém·,

- uplat¬uje poznatky o ur£itých chemických reakcích v chemické analýze,

- charakterizuje typy reakcí organických slou£enin a dokáºe je vyuºít v chemické ana-

lýze v daném oboru.

Varianta B chemické sloºky st°edního odborného vzd¥lávání z hlediska ana-

lytické chemie pouze o£ekává, ºe absolvent

- provádí jednoduché chemické výpo£ty, které lze vyuºít v odborné praxi.

V rámci vzd¥lávací oblasti Potraviná°ská chemie v p°ípad¥ maturitního oboru Che-

mie potravin a vzd¥lávací oblasti Odborná chemie v p°ípad¥ maturitního oboru

Aplikovaná chemie je Analytická chemie dokonce samostatným vzd¥lávacím celkem.

Z uvedeného je z°ejmé, ºe kurikulární dokumenty na národní úrovni (konkrétn¥

rámcové vzd¥lávací programy) kladou d·raz na zavedení u£iva analytické chemie do

výuky. Tuto skute£nost by m¥ly re�ektovat rovn¥º ²kolní vzd¥lávací programy. Ten-

to p°edpoklad je ov¥°ován v oddíle 3.1 Stav výuky analytické chemie na vybraných

st°edních ²kolách.

2.4 Výukové zdroje pro oblast analytické chemie

Na následujících stránkách je provedena re²er²e r·zných typ· výukových zdroj·

- st°edo²kolských u£ebnic, elektronických materiál· a záv¥re£ných prací, které se

zabývají výukou analytické chemie £i vyuºívání m¥°icích p°ístroj·.
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2.4.1 U£ebnice

Ministerstvo ²kolství, mládeºe a t¥lovýchovy �R má právo ud¥lovat a odnímat u£eb-

nicím a u£ebním text·m pro základní a st°ední vzd¥lávání schvalovací doloºky. Za

tímto ú£elem posuzuje, zda je daná u£ebnice £i u£ební text v souladu s cíli vzd¥lá-

vání, rámcovým vzd¥lávacím programem a právními p°edpisy. [2]

Podle údaj· z kv¥tna 2017 [19] disponovaly schvalovací doloºkou M�MT �R cel-

kem 4 sady u£ebnic chemie pro základní ²koly, a sice:

- Základy chemie 1 a Základy chemie 2 (Fortuna) [20], [21],

- Chemie pro 8. ro£ník Z� a Chemie pro 9. ro£ník Z� (Fraus) [22], [23],

- Chemie 8 a Chemie 9 (Nová ²kola, s.r.o.) [24], [25],

- Chemie I pro 8. ro£ník Z� a niº²í ro£níky víceletých gymnázií a Chemie II pro 9. ro£-

ník Z� a niº²í ro£níky víceletých gymnázií (Prodos) [26], [27].

Zatímco schvalovací doloºkou M�MT �R disponují z u£ebnic chemie pro Z� rovnou

4 r·zné sady, z u£ebnic chemie pro S� to není ºádná u£ebnice. Ve²keré porovnávané

u£ebnice st°edo²kolské chemie jsou bez schvalovací doloºky M�MT �R. P°íkladem

st°edo²kolských u£ebnic chemie jsou:

- Chemie pro st°ední ²koly (Banýr, Bene² a kol.) [28],

- Chemie pro gymnázia 1 (obecná a anorganická) (Flemr, Du²ek) a Chemie pro

gymnázia 2 (organická a biochemie) (Kolá°, Kodí£ek, Pospí²il) [29], [30],

- Chemie pro studijní obory SO� a SOU nechemického zam¥°ení (Blaºek, Fabini)

[31],

- Chemie pro £ty°letá gymnázia 1, Chemie pro £ty°letá gymnázia II a Chemie pro

£ty°letá gymnázia III (Mare£ek, Honza) [32], [33], [34],

- Základy p°írodov¥dného vzd¥lávání chemie (Pumpr) [35].
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Chemie pro st°ední ²koly (SPN) [28] (obr. 2.1) je u£ebnicí ve formátu A4,

jejíº obsah je zpracován v £erno-modré gra�ce, a má 160 stran.

Obr. 2.1: Chemie pro st°ední ²koly (SPN)

Tato u£ebnice má samostatnou kapitolu v¥novanou analytické chemii (5 Analytická

chemie, str. 129-134) o rozsahu 6 stran. Tato kapitola je rozd¥lena do 7 oddíl·:

- 5.1 Analytická chemie v ºivot¥ lidí (popis cíl· a vyuºití analytické chemie, de-

�nice analytické chemie, chemické, kvalitatitvní a kvantitativní analýzy, rozd¥lení

metod chemické analýzy a druh· analýz),

- 5.2 Postup p°i chemické analýze (schematicky znázorn¥ný a okomentovaný postup

chemické analýzy),

- 5.3 Analytické reakce (popis skupinových, selektivních a speci�ckých analýz a ori-

enta£ních zkou²ek, uvedení p°íkladu vyuºití),

- 5.4 Chemické metody vyuºívané p°i kvantitativní analýze (popis gravimetrie, elek-

trogravimetrie a odm¥rných metod - titrace),

- 5.5 Instrumentální metody (popis elektroanalytických, optických, separa£ních, chro-

matogra�ckých a fyzikálních metod; zvlá²tní zmínka o polarogra�i v£etn¥ znázorn¥ní

jejího schématu a informace o objeviteli metody - Jaroslavu Heyrovském, nositeli

Nobelovy ceny za chemii),

- 5.6 P°íklady n¥kterých speciálních metod chemické analýzy (popis stopových ana-

lýz, kinetických metod chemické analýzy a rychlých orienta£ních rozbor·),

- 5.7 Vyjad°ování výsledk· analýz a jejich v¥rohodnost (popis kvalitativního a kvan-

titativního vyjad°ování výsledk· analýzy, d¥lení typ· chyb m¥°ení, rozli²ení správ-
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ných, p°esných a spolehlivých výsledk·).

V kapitole 6 Laboratorní práce jsou analytické chemii p°ímo v¥novány laborator-

ní úlohy:

- £. 7: Titrací stanovte koncentraci roztoku hydroxidu a kyseliny (standardizace

odm¥rného roztoku NaOH pomocí HCl, titra£ní stanovení H2SO4 na indikátor fe-

nolftalein),

- £. 14: Rozli²te n¥která pr·myslová hnojiva (pozorování vzhledu, barvy, testování

rozpustnosti hnojiva v destilované vod¥ za pokojové a zvý²ené teploty, event. v ky-

selém prost°edí a orienta£ní ur£ení pH vzorku)

- £. 15: P°ibliºné stanovení koncentrace nasyceného roztoku chromanu strontnatého

(kolorimetrické ur£ení koncentrace pomocí zraku),

- £. 17: Dokaºte n¥které prvky vázané v organických látkách (kvalitativní d·kazy

p°ítomnosti uhlíku C, vodíku H, dusíku N, síry S, fosforu P a halogen· X),

- £. 23: Prove¤te d·kaz a n¥které reakce bílkovin (biuretová a xanthoproteinová re-

akce, sráºení bílkovin),

- £. 24: V p°írodních materiálech dokaºte p°ítomnost n¥kterých vitamín· (d·kaz

vitamín· B1 reakcí s K4[Fe(CN)6] a KOH - p·sobením slune£ního sv¥tla mod°e �u-

oreskuje - a vitamínu C pomocí Fehlingova £inidla),

- £. 25: Ur£ete n¥které plasty (testování vzork· plast· pomocí zkou²ky rozpustnosti,

zah°átím a pyrolytickým rozkladem).

Chemie pro gymnázia 1 (obecná a anorganická) a Chemie pro gymná-

zia 2 (organická a biochemie) (SPN) [29], [30] (obr. 2.2) jsou dvojnílnou

sadou u£ebnic chemie pro gymnázia. Ob¥ knihy jsou zpracovány ve formátu A4,

v £erno-modrém gra�ckém provedení a mají 128 a 120 stran.
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Obr. 2.2: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) a Chemie pro gymnázia II

(organická a biochemie) (SPN)

Samostatná kapitola v¥novaná analytické chemii je v u£ebnici [29] (4 Analytická

chemie v£era a dnes, str. 95-100) a má rozsah 6 stran, p°i£emº první a poslední

strana jsou polovi£ní. Kapitola je tvo°ena úvodem k tématu obsahujícím vysv¥tlení

základních pojm· a dále 4 oddíly:

- 4.1 Základní kroky analytické chemie (popis zp·sobu výb¥ru vhodné analytické

metody, odb¥ru a p°ípravy vzorku k analýze , provedení vlastního m¥°ení a vyhod-

nocení výsledk·),

- 4.2 P°íklady separa£ních metod (popis chromatogra�e a iontové vým¥ny),

- 4.3 P°íklady analytických metod (popis a p°íklady gravimetrie, volumetrie a instru-

mentálních metod; odm¥rná analýza vysv¥tlena na p°íkladu stanovení tvrdosti vody

bez pojmenování chelatometrie; jako p°íklady instrumentálních metod jsou uvedeny

polarogra�e a spektroskopické metody),

- 4.4 P°íklady uplatn¥ní analytických metod (m¥°ení emisí motorového vozidla a

analýza vod).

Dále kapitola 5 Laboratorní cvi£ení obsahuje n¥které laboratorní úlohy, které p°ímo

souvisí s u£ivem analytické chemie:

- £. 10: Kvalitativní analytické reakce kationt· (stanovení kationt· pomocí sráºe-

cích reakcí),
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- £. 11: Kvalitativní analytické reakce aniont· (stanovení aniont· pomocí sráºecích

reakcí),

- £. 12: Odm¥rná analýza (standardizace odm¥rného roztoku NaOH pomocí HCl,

titra£ní stanovení koncentrace H2SO4 na indikátor fenolftalein),

- £. 13: Odm¥rná analýza - roz²i°ující úkol (stanovení koncentrací komer£n¥ dostup-

ných vzork· NaOH a HCl).

Chemie pro studijní obory SO� a SOU nechemického zam¥°ení (SPN)

[31] (obr. 2.3) je u£ebnice ve formátu A4, která má

Obr. 2.3: Chemie pro studijní obory SO� a SOU nechemického zam¥°ení (SPN)

Tato kniha neobsahuje samostatnou kapitolu v¥novanou analytické chemii. Tento

obor je v textu zmín¥n pouze jako chemická disciplína a jsou zde zavedeny pojmy

kvalitativní a kvantitativní analýza. Jako jediné související u£ivo lze povaºovat la-

boratorní úlohu £. 10 (D·kazy prvk· v organických slou£eninách), v rámci které se

provádí zkou²ky na p°ítomnost uhlíku C, vodíku H a dusíku N.

Chemie pro £ty°letá gymnázia I, Chemie pro £ty°letá gymnázia II a Che-

mie pro £ty°letá gymnázia III (Nakladatelství Olomouc) [32], [33] a [34]

(obr. 2.4) tvo°í trojdílnou sadu u£ebnic chemie pro gymnázia. V²echny t°i knihy jsou

zpracovány ve formátu B5, £ernobíle a mají rozsah 240, 226 a 250 stran.

23



Obr. 2.4: Chemie pro £ty°letá gymnázia (Nakladatelství Olomouc)

Samostatná kapitola o analytické chemii se nachází v u£ebnici [33], a to v rozsahu

23 stran v£etn¥ p°íloh. Struktura uvedené kapitoly je následující:

1. ANALYTICKÁ CHEMIE KVALITATIVNÍ

- 1.1 Analýza kationt· (popis rozd¥lování kationt· do analytických t°íd a selektiv-

ních d·kaz· vybraných kationt·),

- 1.2 Analýza aniont· (popis rozd¥lování aniont· do analytických t°íd a selektivních

d·kaz· vybraných kationt·).

2. ANALYTICKÁ CHEMIE KVANTITATIVNÍ

- 2.1 Váºková analýza (popis stanovení ºeleza, síran·, chlorid· a fosfore£nan·),

- 2.2 Odm¥rná analýza (popis pouºívaného odm¥rného skla, acidobazických titrací

v£etn¥ uvedení titra£ních k°ivek, sráºecí titrace argentometrie, komplexotvorné tit-

race chelatometrie a redoxních titrací manganometrie a jodometrie).

P�ÍLOHA A (d·kazy kationt· - p°ehled)

P�ÍLOHA B (d·kazy aniont· - p°ehled)

Základy p°írodov¥dného vzd¥lávání chemie (Fortuna) [35] (obr. 2.5) je u£eb-

nice chemie ve formátu B5, která má 48 stran.
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Obr. 2.5: Základy p°írodov¥dného vzd¥lávání chemie (Fortuna)

Tato u£ebnice neobsahuje ºádnou zmínku o analytické chemii ani laboratorní úlohu.

Celkové hodnocení:

Rozsah a forma pojetí u£iva analytické chemie jsou ve stávajících st°edo²kolských

u£ebnicích zna£n¥ rozdílné. Aº na výjimku [35] je ve v²ech u£ebnicích analytic-

ká chemie p°edstavena jako samostatný v¥dní obor a zavedeny pojmy kvalitativní

a kvantitativní analýza. Kaºdá u£ebnice zmi¬uje i odli²né analytické metody - za-

tímco t°eba v u£ebnici [28] je moºné nalézt zmínku o elektrogravimetrii, u£ebnice

[33] rozd¥luje titrace na acidobazické, redoxní a komplexotvorné. Zmi¬ované p°íkla-

dy titrací se v jiných u£ebnicích tak°ka neobjevují. Sou£ástí u£ebnic [28] a [29] jsou

návody na související laboratorní úlohy a zmínka o polarogra�i v souvislosti s Jarosla-

vem Heyrovským, £eským nositelem Nobelovy ceny za chemii. Pozitivním faktorem je

v uvedených u£ebnicích i prezentace vyuºití analytických metod v reálné praxi. �ádná

z uvedených u£ebnic v²ak nezmi¬uje v souvislosti s chemickými analýzami vyuºívání

instrumentální techniky ani návody na po£íta£em podporované laboratorní úlohy.

Tabulka 2.2 obsahuje porovnání studovaných st°edo²kolských u£ebnic chemie dle

r·zných kritérií.
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Tab. 2.2 Porovnání S� u£ebnic chemie z hlediska p°ítomnosti daných informací.

Chemie pro S� Chemie pro gymnázia I Chemie pro studijní

(Banýr, Bene²) (Flemr, Du²ek) obory SO� a SOU

(Blaºek, Fabini)

Analytická chemie ANO ANO ANO

jako obor chemie

Kvalitativní a ANO ANO ANO

kvantitativní analýza

Laboratorní úlohy ANO ANO NE

z analytické chemie

D·kazové reakce ANO ANO NE

kationt· a aniont·

Odm¥rná analýza ANO ANO NE

Instrumentální ANO ANO NE

analytické metody

Chemie pro £ty°letá gymnázia Základy p°írodov¥dného

II (Mare£ek, Honza) vzd¥lávání chemie (Pumpr)

Analytická chemie ANO NE

jako obor chemie

Kvalitativní a ANO •

kvantitativní analýza

Laboratorní úlohy NE NE

z analytické chemie

D·kazové reakce ANO NE

kationt· a aniont·

Odm¥rná analýza ANO NE

Instrumentální NE NE

analytické metody
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2.4.2 Elektronické materiály

Mnohé studijní materiály v¥nované analytické chemii je moºné najít také na interne-

tu. Po zadání vyhledávacích frází "analytická chemie", "analytická chemie online",

"analytická chemie pdf"apod. se nabízí nespo£et výukových materiál·. Jejich p°í-

kladem jsou elektronická skripta:

- Základy analytické chemie pro studenty Gymnázia v Duchcov¥ [36] má

rozsah 32 stran a obsahuje 3 kapitoly + p°ílohu (návody na p°ípravu £inidel). První

kapitola tvo°í necelou 1 stranu A4 a obsahuje jen úvod do analytické chemie, rozd¥-

lení analýzy na kvalitativní a kvantitativní. Druhá kapitola má rozsah 12 stran A4

a jsou v ní informace o kvalitativní chemické makroanalýze anorganických slou£enin

(plamenové zkou²ky, zkou²ky na reakce s kyselinami, skupinové reakce apod.). Nej-

obsáhlej²í t°etí kapitola je tvo°ena informacemi o kvantitativní chemické makroana-

lýze anorganických slou£enin (gravimetrii, volumetrii). Podrobn¥ jsou zde popsány

postupy m¥°ení hmotnosti, objemu a provád¥ní titrace. Jednotlivé titra£ní metody

jsou popsány na konkrétních p°íkladech stanovení. Výhodou studijního materiálu

je vý£et základních poznatk· z analytické chemie a návody na p°ípravu odm¥rných

roztok·. Nevýhodou je absence konkrétních laboratorních úloh a omezení kvantita-

tivních analytických metod na gravimetrii a volumetrii.

- Základy metod analytické chemie pro bakalá°ské studijní programy [37]

jsou skripta o rozsahu 94 stran. U£ební text je rozd¥len do úvodu a 10 kapitol.

V prvních t°ech kapitolách jsou analytické metody popsány skrz odpovídající ty-

py reakcí - acidobazické reakce (alkalimetrie, acidimetrie), reakce tvorby komplex·

(chelatometrie) a redoxních reakce (jodometrie, manganometrie). �tvrtá kapitola je

v¥nována kinetice analytických reakcí a pátá speciálním metodám (nap°. analýze

plyn·, pr·tokové analýze). Dal²í kapitoly obsahují informace o separa£ních meto-

dách (extrakci, chromatogra�i a elektroforéze), elektroanalytických metodách (po-

tenciometrii, elektrolytických metodách, konduktometrii) a spektrálních metodách.
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Poslední dv¥ kapitoly jsou v¥novány popisu odb¥ru a p°ípravy vzork· a vyhodno-

cování výsledk· analýz. Výhodou u£ebního materiálu je komplexnost materiálu a

samostatná kapitola v¥novaná zpracování výsledk· analýz. Nevýhodou je absence

návod· na konkrétní experimenty a nadbyte£ný rozsah pro ú£ely výuky na st°ed-

ních ²kolách (a£koliv to není vzhledem k povaze a ur£ení textu vyºadováno).

- Analytická chemie I. [38] je elektronickým PDF dokumentem o rozsahu 197

stran, který byl vydán Katedrou analytické chemie Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice. Skripta obsahují 6 kapitol v£etn¥ úvodu a p°ílohy (hodno-

ty konstant). V rámci úvodní kapitoly je nejen popsán p°edm¥t studia analytické

chemie, ale taky zavedeny d·leºité chemické veli£iny. Druhá kapitola se v¥nuje kva-

litativní analýze kationt· a aniont· pomocí skupinových a selektivních reakcí. Dále

jsou uvedeny volumetrické analytické metody dle probíhajícího typu chemické reakce

(protolytické, komplexotvorné, sráºecí a oxida£n¥-reduk£ní). Kaºdá kapitola obsahu-

je popis pouºívaných metod v£etn¥ uvedení moºnosti pouºití instrumentálních p°í-

stroj·. Pozitivní je p°ítomnost po£etních úloh na jednotlivá stanovení. Nevýhodou

je omezení pouze na volumetrické analytické metody, absence návod· na laboratorní

úlohy a v¥t²í rozsah, který je od·vodnitelný ur£ením studijního textu pro ú£ely V�

student·.

- Základy analytické chemie [39] je PDF soubor o rozsahu 110 stran. Tento

u£ební materiál obsahuje vyjma úvodu do analytické chemie p°ehled d¥lení analy-

tických metod a popis postup· pro odb¥r a úpravu vzork·. Popsány jsou metody

kvalitativní anorganické analýzy (skupinové reakce kationt· a aniont·), gravimetrie,

odm¥rná analýza, elektroanalytické a optické metody. Dále je zde v¥nován prostor

spektrometrii a chromatogra�i. Jednotlivé metody jsou popsány s vyuºitím indi-

kátor· pro optickou indikaci bodu ekvivalence i instrumentálních postup·. A£koliv

jsou v textu uvedeny p°íklady konkrétních stanovení, nejsou zde obsaºeny návody

na laboratorní úlohy.
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Z webových stránek obsahujících návody na úlohy z analytické chemie je moºné

uvést:

- Materiály k výuce, Katedra analytické chemie UP Olomouc [40],

- Základní praktikum z analytické chemie, P°írodov¥decká fakulta UK [41].

Na obou místech se vyskytují návody na laboratorní úlohy, které jsou provád¥ny

jak s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·, tak bez nich.

2.4.3 Záv¥re£né práce

Na téma spojené s výukou analytické chemie vzniklo i n¥kolik záv¥re£ných (baka-

lá°ských, diplomových, rigorózních, dizerta£ních) prací, nap°íklad:

- Separa£ní metody a jejich kombinace ve výuce analytické chemie [42],

která obsahuje 4 úlohy na stanovení m¥di a hliníku pomocí kapalinové a plynové

chromatogra�e £i spektrofotometrie. Úlohy jsou svým rozsahem ur£eny pro studen-

ty bakalá°ských obor· V� chemického zam¥°ení.

- Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie [43], která obsahuje ná-

vody na spektrofotometrické a �uorimetrické m¥°ení enzymové aktivity, katalýzy a

inhibice. Úlohy jsou ur£eny pro výuku praktika z analytické chemie.

- Tvorba úloh do cvi£ení z chemie pro ºáky základních ²kol a niº²ích

ro£ník· st°edních ²kol s tématikou chemie potravin [44], která obsahuje

návody na experimenty vyuºívající papírovou chromatogra�i, alkalimetrii, chelato-

metrii a jodometrii. Ve²keré reakce jsou provád¥ny na b¥ºn¥ dostupné indikátory

konce titrace a nevyuºívají ºádné m¥°icí p°ístroje.
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- P°íprava úloh pro cvi£ení z analytické chemie organických látek [45], kte-

rá obsahuje 5 laboratorních úloh na titra£ní stanovení dusíku v organických látkách,

spektrofotometrické stanovení obsahu bílkovin ve vaje£ném bílku, nefelometrické

stanovení obsahu chlorid· ve vod¥ a pivu, spektrofotometrické stanovení dusi£nan·

v pivu a chromatogra�cké stanovení glutamátu v instantních polévkách.

- Potenciometrie a konduktometrie ve výuce analytické chemie [46], která

obsahuje popis jednotlivých metod, p°ístrojového vybavení, jejich vyuºití v praxi a

návody na laboratorní úlohy v£etn¥ jejich vyhodnocení.

- Multimediální výuka vybraných kapitol analytické chemie [47], v rámci

které byly vytvo°eny multimediální výukové subsystémy Spefo (molekulová absorp£-

ní spektrometrie), RePo (refraktometrie a polarimetrie) a PoteKond (potenciometrie

a konduktometrie). Tyto systémy vytvá°í mediální pom·cku pro výuku V� p°edm¥-

t· Analytická chemie a Laboratorní cvi£ení z analytické chemie.

- Modernizace úloh pro cvi£ení z analytické chemie [48], která obsahuje

postupy na 3 laboratorní cvi£ení zam¥°ené na analýzu slitin pomocí chelatometrie a

iontov¥ selektivních elektrod, chromatogra�cké d¥lení aniont· na ionexu a vícesloº-

kovou analýzu pomocí spektrofotometru. Sou£ástí práce jsou i návrhy na písemné

testy pro studenty.

-Moºnosti vyuºití instrumentálních metod ve výuce st°edo²kolské chemie

[49], která se zabývá zavedením vyuºívání m¥°icích p°ístroj· p°i výuce analytické

chemie na S�. V rámci práce byla °e²ena tvorba úloh pouze na refraktometrii, po-

larimetrii a potenciometrii. Tyto úlohy byly odzkou²eny a byly k nim vytvo°eny

metodické pracovní listy.

- Analytická chemie na gymnáziu [50], která zd·raz¬uje d·leºitost za°azení ka-

pitol analytické chemie do povinné výuky chemie a upozor¬uje na její ²iroké vyuºití
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v jiných p°edm¥tech (nap° biologie) £i odv¥tvích lidské spole£nosti (nap°. zem¥d¥l-

ství). Majoritní sou£ástí práce je i koncept laboratorních úloh pro výuku analytické

chemie z 11 tematických celk· (nap°. analýza potravin, rostlin, vody). Men²í £ást

navrºených experiment· vyuºívání m¥°icí p°ístroje (elektrody).

Celkové hodnocení:

Problematikou výuky analytické chemie £i vyuºívání m¥°icích p°ístroj· ve výuce se

zabývalo jiº n¥kolik ºák· ve svých záv¥re£ných pracích. Mnohé z t¥chto prací obsahu-

jí úlohy, které jsou svojí náro£ností a nezbytnou teorií aplikovatelné aº v rámci V�

studia chemie, nap°. [40] £i [41], nebo nepokrývají komplexn¥ celé elementární u£ivo

analytické chemie, nap°. [43], [44], [46] £i [47]. Prozatím nevznikla práce, která by

obsahovala nejnutn¥j²í teorii pot°ebnou pro pochopení u£iva analytické chemie na

st°edních ²kolách, laboratorní aplikované úlohy, které by byly kompletn¥ realizovány

s m¥°icími p°ístroji a koncipovány v návaznosti na jejich vyuºití v reálné praxi, a

metodické pokyny pro u£itele v£etn¥ didaktického testu a °e²ení.

2.5 M¥°icí p°ístroje

Obecným moderním trendem ve vzd¥lávání je zavád¥ní ICT technologií do výuky.

Jejich vyuºívání ve vhodné form¥ a p°im¥°eném rozsahu m·ºe pozitivn¥ ovlivnit

p°ístup ºák· k vyu£ovanému p°edm¥tu, ve kterém se tyto technologie vyuºívají, a

také p°isp¥t ke snadn¥j²ímu a rozsáhlej²ímu napln¥ní o£ekávaných výstup· vzd¥lá-

vání [51]. P°íkladem ICT technologií nemusí být nutn¥ jen po£íta£ s p°ipojením na

audiovizuální techniku (dataprojektor, reproduktory...), ale také nap°íklad m¥°icí

p°ístroje. Mezi £asto pouºívané m¥°icí p°ístroje na £eských ²kolách pat°í technologie

zna£ek Vernier [52], Pasco [53] £i NeuLog [54].

M¥°icí p°ístroje nacházejí vyuºití p°edev²ím p°i výuce p°írodních v¥d. Na gymná-

ziích to jsou apriori p°edm¥ty za£len¥né do vzd¥lávací oblasti �lov¥k a p°íroda, tj.
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biologie, chemie, fyzika, geogra�e a geologie, na st°edních odborných ²kolách to jsou

zase p°edm¥ty spadající do vzd¥lávací oblasti P°írodov¥dné vzd¥lávání, tj. biologie,

chemie, fyzika.

2.5.1 Vernier

Za°ízení zna£ky Vernier [52] vyuºívají datalogger Labquest 2 (v£etn¥ náhradních

baterií, obalu), do kterého je moºné zapojit jednotlivé senzory. Pomocí USB roz-

hraní Go!Link je moºné tato £idla také propojit p°ímo s po£íta£em £i tabletem. Na

takovém po£íta£i je pak nutná instalace programu Logger Lite (bezplatná verze)

nebo pokro£ilej²í Logger Pro (placená verze).

Z hlediska vyuºitelnosti p°i výuce chemie jsou nejd·leºit¥j²í nabízené senzory:

- teploty,

- kyslíku O2 (ve vzduchu),

- kyslíku O2 (ve vod¥),

- oxidu uhli£itého CO2 (ve vzduchu),

- ethanolu C2H5OH,

- kolorimetr,

- spektrofotometr,

- plynový chromatograf,

- bodotávek,

- vodivosti,

- sanility,

- kyselosti (pH),

- iontov¥ selektivní (K+, NH+
4 , Ca

2+, Cl−, NO−
3 ).

Ukázka m¥°icí sestavy od zna£ky Vernier je zobrazena na obrázku 2.6.
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Obr. 2.6: LabQuest 2 se zapojeným teplotním £idlem

2.5.2 Pasco

M¥°icí p°ístroje zna£ky Pasco [53] mohou pouºívat jako zobrazovací jednotku speci-

alizovaný datalogger nebo libovolný po£íta£, tablet £i mobilní telefon. Tato za°ízení

v²ak musí mít nainstalovaný software, který je zpoplatn¥ný. Nyní je o�ciálním pro-

gramem m¥°icího systému PASCO Capstone, d°íve to bylo DataStudio.

Pro výuku chemie jsou nejvíce pouºitelné nabízené senzory:

- pH,

- rozpu²t¥ného kyslíku O2,

- plynného oxidu uhli£itého CO2,

- vodivosti,

- p°esné po£ítadlo kapek,

- kolorimetr,

- nerezová teplotní sonda,

- ethanolu,

- spektrometr,

- ORP elektroda,

- iontov¥ selektivní (NH+
4 , CO2, Ca2+, F−, Cl−, K+, Na+, NO−

3 , Pb
2+).
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Ukázka m¥°icí sestavy od zna£ky Pasco je zobrazena na obrázku 2.7.

Obr. 2.7: Spektroskopické m¥°ení pomocí sady Pasco

2.5.3 NeuLog

Instrumentální technika zna£ky NeuLog [54] je tvo°ena z do sebe zapadajících zásuv-

ných modul·. NeuLog nabízí vlastní digitální zobrazovací moduly s malým a velkým

displejem, alternativn¥ USB a WIFI modul pro p°ipojení senzor· k po£íta£i, tabletu

£i telefonu. Pro m¥°ení s vyuºitím sady NeuLog je nezbytné mít na po£íta£i nain-

stalovaný stejnojmenný software. Samostatnými moduly je pak baterie £i rádiový

komunika£ní modul.

Pro výuku chemie jsou nejvíce pouºitelné nabízené senzory:

- teploty,

- kyslíku O2 (ve vzduchu),

- oxidu uhli£itého CO2 (ve vzduchu),

- kolorimetr,

- kapkový,

- vodivosti,

- sanility,

- kyselosti (pH elektroda),

- iontov¥ selektivní (NH+
4 , Ca

2+, Cl−, NO−
3 ).
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Ukázka m¥°icí sestavy od zna£ky NeuLog je zobrazena na obrázku 2.8.

Obr. 2.8: Sou£asné m¥°ení pH a teploty s bezdrátovým (WiFi) odesíláním dat pomocí

systému NeuLog
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3. PRAKTICKÁ �ÁST

V praktické £ásti rigorózní práce je sledován stav výuky analytické chemie a vyuºí-

vání m¥°icích p°ístroj· ve výuce na vybraných ²kolách. Za tímto cílem jsou prostu-

dovány ²kolní vzd¥lávací programy vybraných ²kol z hlediska implementace u£iva

analytické chemie do výuky a dále realizovány rozhovory se zástupci pedagog· che-

mie na t¥chto ²kolách. Pln¥ní poºadavk· kurikulárních dokument· na národní a

²kolní úrovni je prov¥°eno formou evalua£ního dotazníku zaslaného u£itel·m che-

mie na r·zných st°edních ²kolách. Sou£ástí dotazníku je také zji²t¥ní materiálního

vybavení ²koly z hlediska vlastnictví laboratorních pom·cek, chemikálií a m¥°icích

p°ístroj· pro praktickou výuku analytické chemie. V tomto ²et°ení jsou u£itelé tá-

záni i na realizované úlohy z analytické chemie, konkrétní vlastn¥né m¥°icí p°ístroje

(má-li ²kola n¥které k dispozici) a jejich aktivní vyuºívání ve výuce.

Praktická £ást rigorózní práce obsahuje také popis metodiky tvorby sbírky expe-

rimentálních úloh z analytické chemie a výsledky evaluace vytvo°ených materiál·

mezi u£iteli chemie na r·zných st°edních ²kolách.



3.1 Stav výuky analytické chemie na vybraných st°edních ²kolách

Pro ov¥°ení zavedení tématu analytické chemie do u£ebních osnov byly vybrány a

srovnány ²kolní vzd¥lávací programy 3 r·zných druh· ²kol (gymnázia, st°ední od-

borné ²koly nechemického zam¥°ení a st°ední odborné ²koly chemického zam¥°ení).

Vzhledem k vysokému po£tu st°edních ²kol byl výb¥r reprezentant· proveden na-

mátkou tak, aby se jednalo o st°ední ²koly vzd¥lávající alespo¬ 500 ºák·, v p°ípad¥

st°ední odborné ²koly nechemického zam¥°ení takovou, která vzd¥lává dle varianty

A chemického vzd¥lávání, a aby byly tyto ²koly rozmíst¥né rovnom¥rn¥ po �eské

republice. Vybrány tedy byly ²koly a obory:

- Gymnázium T°ebí£ [55]

- �eská zem¥d¥lská akademie v Humpolci [56] (obor Agropodnikání)

- St°ední pr·myslová ²kola chemická v Brn¥ [57] (obor Aplikovaná chemie)

3.1.1 Gymnázium T°ebí£

Podle �VP Gymnázia T°ebí£ je výuka analytické chemie organiza£n¥ za£len¥na

do 2. ro£níku studia £ty°letého v²eobecného oboru vzd¥lávání. Samotný ²kolní vzd¥-

lávací program neur£uje hodinovou dotaci, která by se m¥la tomuto tématu v¥novat.

Probranými celky mají být: analytická chemie (kvalitativní a kvantitativní analýza),

d·kazové reakce kationt· a aniont· a acidobazické titrace.

V p°íloze £. 1 je uveden p°epis rozhovoru s vyu£ující chemie na Gymnáziu T°e-

bí£. Tato pedagoºka p·sobí na ²kole 10 let, p°edtím vyu£ovala na základní ²kole. Z

vyhodnocení informací ze ²kolního vzd¥lávacího programu Gymnázia T°ebí£ a od-

pov¥dí z rozhovoru s vyu£ující chemie na této ²kole vyplynul následující záv¥r:

�kola vyu£uje analytickou chemii v rozsahu daném ²kolním vzd¥lávacím programem,

a to pouze v rámci praktické výuky. Samotný rozsah výuky této chemické disciplíny je

velmi omezený na nejnutn¥j²í minimum (d·kazové reakce kationt· a aniont·, acido-
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bazické titrace). A£koliv je na ²kole k dispozici zna£né mnoºství m¥°icích p°ístroj·,

jejich vyuºívání je zna£n¥ omezené. To lze zd·vodnit jak malým rozsahem vyu£ova-

cích hodin vy£len¥ných analytické chemii, tak nedostate£né pro²kolenosti pedagog·

v práci s nimi.

3.1.2 �eská zem¥d¥lská akademie v Humpolci

Podle �VP maturitního oboru Agropodnikání na �eské zem¥d¥lské akademii v Hum-

polci (dostupného na webových stránkách ²koly [56]) je analytická chemie vyu£ována

na za£átku 2. ro£níku v rozsahu 3 týdenních vyu£ovacích hodin. Probíranými tema-

tickými celky jsou:

- odb¥r a zpracování vzorku,

- princip kvalitativní analýzy,

- základy kvantitativní analýzy: gravimetrie, volumetrie,

- instrumentální analýza: spektrometrie

O£ekávané výsledky vzd¥lávání jsou takové, ºe ºák:

- umí vysv¥tlit význam analytické chemie,

- rozumí základním pojm·m,

- rozumí princip·m jednotlivých metod a ovládá provedení n¥kterých z nich,

- umí získané výsledky vyhodnotit a pouºít v praxi.

V p°íloze £. 2 je uveden p°epis rozhovoru s vyu£ujícím chemie na �eské zem¥d¥lské

akademii v Humpolci. Tento pedagog p·sobí na ²kole 25 let. Z vyhodnocení in-

formací ze ²kolního vzd¥lávacího programu �eské zem¥d¥lské akademie v Humpolci

a odpov¥dí z rozhovoru s vyu£ujícím chemie na této ²kole vyplynul následující záv¥r:

Na �eské zem¥d¥lské akademii v Humpolci je analytická chemie vyu£ována ve v¥t-

²ím rozsahu, neº je stanoveno v jejím ²kolním vzd¥lávacím programu. Ve²kerá tato
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výuka se odehrává v rámci laboratorních praktik, kde je p°edná²ena i pot°ebná teorie.

Navzdory velmi nedostate£nému p°ístrojovému vybavení ²koly instrumentální tech-

nikou je její vyuºívání ve vzd¥lání nadpr·m¥rné. Ob¥ pozorování vyplývají z toho,

ºe si u£itel sám uv¥domuje d·leºitost analytické chemie v reálné praxi a vyuºívání

m¥°icích p°ístroj· v moderní dob¥.

3.1.3 St°ední pr·myslová ²kola chemická Brno

Podle �VP maturitního oboru Aplikovaná chemie na St°ední pr·myslové ²kole che-

mické v Brn¥ je analytická chemie vyu£ována jako samostatný p°edm¥t ve 2. ro£níku

v rozsahu 3 týdenních vyu£ovacích hodin (z toho 1 hodina praktické výuky), ve 3.

ro£níku v rozsahu 5 týdenních vyu£ovacích hodin (z toho 3 hodiny praktické výuky)

a ve 4. ro£níku v rozsahu 6 týdenních vyu£ovacích hodin (z toho 3 hodiny praktické

výuky). Vzhledem k rozsahu tohoto p°edm¥tu jsou tematické celky a o£ekávané vý-

stupy p°íli² rozsáhlé. Dostupné jsou na webových stránkách ²koly. [59]

Vzhledem k výrazné odli²nosti konceptu výuky analytické chemie na st°ední od-

borné ²kole chemického zam¥°ení oproti její výuce na gymnáziích £i st°ední odborné

²kole nechemického zam¥°ení nebyl realizován rozhovor s ºádným pedagogem z této

²koly.
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3.1.4 Orienta£ní ²et°ení mezi ostatními st°edními ²kolami

Na základ¥ zji²t¥ní obsaºených v oddíle 2.3 Poºadavky kurikulárních dokument· na

výuku analytické chemie této rigorózní práce kladou platné kurikulární dokumenty

na národní úrovni, konkrétn¥ rámcové vzd¥lávací programy ur£ené pro gymnázia

a st°ední odborné ²koly, d·raz na implementaci u£iva analytické chemie do výuky.

Poºaduje se, aby ºáci dokázali vyuºívat své znalosti základ· kvalitativní a kvantita-

tivní analýzy k pochopení jejich praktického významu, resp. uplat¬ovali poznatky

o ur£itých chemických reakcích v chemické analýze apod. Obdobn¥ je implementace

u£iva analytické chemie zmín¥na ve vybraných ²kolních vzd¥lávacích programech,

které byly v rámci rigorózní práce analyzovány.

Pro ov¥°ení t¥chto skute£ností bylo realizováno orienta£ní ²et°ení mezi vybranými

st°edními ²kolami, které bylo zam¥°ené na zji²t¥ní stavu výuky analytické chemie na

t¥chto ²kolách a jejich materiální vybavenosti. Prost°ednictvím e-mailu bylo oslove-

no 297 st°edních ²kol. Na e-mailové schránky u£itel· chemie na vybraných st°edních

²kolách byl zaslán e-mail s odkazem na elektronický formulá°.

Po rozkliknutí uvedeného odkazu byli respondenti p°esm¥rování na dotazník vy-

tvo°ený pomocí sluºby Google Form [58]. Toto orienta£ní ²et°ení obsahovalo celkem

15 otázek a moºnost p°idat vlastní e-mailovou adresu (pro dal²í komunikaci) a vlast-

ní poznámky. Struktura dotazníku je sou£ástí p°ílohy £. 3 této rigorózní práce.

Ukázka formulá°e je znázorn¥na na obrázku 3.1.
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Obr. 3.1: Ukázka formulá°e Google Form

Z oslovených 297 respondent· odeslalo své odpov¥di 56 z nich, coº odpovídá návrat-

nosti 19 %.

Výsledky realizovaného orienta£ního ²et°ení byly statisticky zpracovány

a jsou vyhodnoceny na následujících °ádcích:

1. �et°ení se zú£astnilo 87,5 % u£itel· z gymnázií a 12,5 % u£itel· ze st°edních

odborných ²kol chemického a nechemického zam¥°ení (stejným dílem).
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2. Pr·m¥rné po£ty týdenních vyu£ovacích hodin teoretické výuky chemie jsou (zao-

krouhlen¥ na 1 desetinné £íslo) 2,1 - 2,1 - 2,0 - 0,6 a praktické výuky chemie 0,7 - 0,8

- 0,6 - 0,3. Na 15 oslovených ²kolách není laboratorní praktikum vyu£ováno v·bec

nebo jako sou£ást pravidelné výuky.

3. Na v²ech st°edních ²kolách, jejichº zástupci se zú£astnili ²et°ení, je vyu£ována

analytická chemie, v 67,3 % ²kol jako sou£ást povinného chemického p°edm¥tu, na

60 % ²kol v rámci volitelného chemického p°edm¥tu a v 9,1 % ²kol v rámci projek-

tové výuky.

4. Na 82,1 % ²kol se vyu£uje analytická chemie teoreticky i prakticky, na 8,9 %

²kol pouze teoreticky a na dal²ích 8,9 % ²kol pouze prakticky.

5. Zji²´ované pojmy na st°edních ²kolách vyu£ovány v tomto rozsahu:

- Kvalitativní a kvantitativní analýza (92,9 %)

- Separa£ní metody (�ltrace, destilace, extrakce, chromatogra�e) (92,9 %)

- Acidobazické titrace (92,9 %)

- D·kazové reakce kationt· a aniont· (skupinové) (87,5 %)

- Redoxní titrace (manganometrie, jodometrie) (64,3 %)

- Sráºecí titrace (argentometrie) (53,6 %)

- Komplexotvorné titrace (chelatometrie) (44,6 %)

- Optické metody (spektrofotometrie) (21,4 %)
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6. Za°azení u£iva analytické chemie do výuky chemie povaºuje za ur£it¥ d·leºité

51,8 % respondent·, spí²e d·leºité 28,6 %, spí²e ned·leºité 1,8 % a 17,9 % nemá

pevný názor.

7. Výrazná v¥t²ina 96,4 % oslovených st°edních ²kol disponuje chemickou laborato°í.

8. V²echny oslovené st°ední ²koly vlastní byrety a odm¥rné ba¬ky, dále 69,6 % z nich

i pH elektrodu, 44,6%magnetickou mícha£ku, po 19,6% spektrofotometr a refrakto-

metr a po 16,1 % automatické pipety, redox elektrodu a iontov¥ selektivní elektrodu.

9. Nejvíce oslovených st°edních ²kol vlastní m¥°icí p°ístroje Vernier (45,5 %), dále

Pasco (16,4 % a NeuLog (5,5 %). Na cca £tvrtin¥ ²kol (23,6 %) mají jiné (r·zné)

zna£ky m¥°icích p°ístroj· a na stejném po£tu ²kol nemají ºádné p°ístroje.

10. Tém¥° t°etina respondent· (29,1 %) p°iznala, ºe m¥°icí p°ístroje tém¥° v·bec

nevyuºívá nebo zcela ojedin¥le. Dal²ích 9,1 % je pouºije alespo¬ jednou za rok a

23,6 % alespo¬ jednou za pololetí. Necelá t°etina (30,9 %) pouºívá m¥°icí p°ístroje

alespo¬ jednou za £tvrtletí a 7,3 % tazatel· alespo¬ jednou m¥sí£n¥.

11. �ádným zp·sobem nevyuºívá m¥°icí p°ístroje 26,8 % respondent·, 39,3 % je

pouºívá p°i demonstra£ních experimentech a 62,5 % v rámci laboratorních úloh.

12. Nejvíce respondent· vyhledává inspiraci pro realizaci úloh s vyuºitím m¥°icích

p°ístroj· na internetu (62,5 %), dal²ích 42,9 % v kniºních zdrojích a 41,1 % si je

vymý²lí samo.

13. V¥t²ina 70,9 % respondent· si rozhodn¥ p°eje a dal²ích 21,8 % spí²e p°eje vyu-

£ovat analytické metody s vyuºitím úloh pouºívaných v reálné praxi. Celkem 7,3 %

dotázaných nemá v tomto sm¥ru pevný názor.
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14. Výuku analytické chemie s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· si ur£it¥ p°eje 64,3 %

a spí²e p°eje 16,1 % dotázaných. Dal²ích 1,8 % spí²e tento názor nesdílí a 17,9 %

respondent· nemá v tomto sm¥ru pevný názor.

15. Vznik nové publikace aplikovaných úloh s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· pro výuku

analytické chemie na st°edních ²kolách by ur£it¥ uvítalo 69,6 % dotázaných a dal-

²ích 14,3 % by to spí²e neuvítalo. Celkem 1,8 % respondent· by to spí²e neuvítala

a 14,3 % nemá v tomto sm¥ru pevný názor.

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Z do²lých odpov¥dí je z°ejmé, ºe na dotázaných st°edních ²kolách je vyu£ována che-

mie v pr·m¥ru 2 týdenních hodin teoretické výuky v 1. - 3. ro£níku a v pr·m¥ru

1 týdenní hodiny praktické výuky v 1. - 2. ro£níku. V r·zných formách je na t¥chto

²kolách vºdy vyu£ována analytická chemie, p°ibliºn¥ ve 2/3 p°ípad· jako sou£ást sa-

motného p°edm¥tu. Nejvíce p°evaºuje kombinovaná (teoretická + praktická) forma

výuky této chemické disciplíny. Tém¥° ve v²ech p°ípadech je u£ivo analytické che-

mie omezeno na rozd¥lení analýzy na kvalitativní a kvantitativní, separa£ní meto-

dy, acidobazické titrace a d·kazové reakce kationt· a aniont· (skupinové). P°ibliºn¥

v polovin¥ p°ípadech jsou vyu£ovány redoxní titrace (manganometrie, jodometrie),

sráºecí titrace (argentometrie) a komplexotvorné titrace (chelatometrie). Pouze na

p¥tin¥ ²kol jsou p°edstavovány optické metody (spektrofotometrie). Více neº 3/4 re-

spondent· povaºuje za°azení výuku analytické chemie za d·leºitou. Tém¥° v²ichni

respondenti uvedli, ºe jejich ²kola je vybavena chemickou laborato°í. Z m¥°icích p°í-

stroj· je nejroz²í°en¥j²í pH elektroda (tém¥° 70 %), okolo p¥tiny ²kol vlastní spek-

trofotometr, refraktometr, redox elektrodu a iontov¥ selektivní elektrodu. Ze zna£ek

m¥°icích p°ístroj· výrazn¥ p°evaºuje Vernier. U£itelé sami p°iznávají, ºe z velké

£ásti (t°etina oslovených) tyto p°ístroje tém¥° v·bec nepouºívají. Mezi jejich nej£as-

t¥j²í vyuºití pat°í realizace laboratorních úloh ºáky. P°ibliºn¥ 2/3 dotázaných si p°eje

vyu£ovat analytickou chemii s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· pomocí na laboratorních

úlohách z reálné praxe a uvítali by vznik nové publikace zam¥°ené na toto téma.
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3.2 Metodika tvorby laboratorních úloh

Jedním z cíl· této rigorózní práce bylo vytvo°ení sady laboratorních úloh s vyuºi-

tím m¥°icích p°ístroj· pro výuku analytické chemie na st°edních ²kolách. Jednotlivé

úlohy byly koncipovány tak, aby byl kladen d·raz na propojení analytických metod

s jejich vyuºitím v reálné praxi. Pracuje se tak p°eváºn¥ s látkami kaºdodenního

ºivota (potraviny, léky, dezinfek£ní p°ípravky...). Návody na chemické pokusy jsou

popsány tak, aby se p°i nich vyuºívaly m¥°icí p°ístroje a jejich £asová náro£nost byla

45 minut nebo 90 minut (rozsah 1 nebo 2 vyu£ovací hodiny).

Vytvo°ená sbírka experimentálních úloh je samostatnou p°ílohou této rigorózní prá-

ce. S t¥mito návody je tak moºné pracovat r·znými zp·soby. U£itel m·ºe z elektro-

nické verze práce jednotlivé návody (v£. souvisejících informací - úvod k problema-

tice, pom·cky, reagencie, pracovní list...) pouze vytisknout a zadat ºák·m. Strany

ur£ené výhradn¥ pro u£itele (metodické poznámky, kontrolní testy a autorská °e²e-

ní úloh) jsou pak v p°íloze °azeny na samostatných listech. Sou£asn¥ je moºné se

vytvo°enými návody pouze inspirovat a samostatn¥ je pak modi�kovat dle pot°eb

konkrétní výuky a u£itele.

Sbírka byla vytvo°ena (stejn¥ jako rigorózní práce samotná) v programu TexMaker

5.0.2 umoº¬ující sazbu textu pomocí typogra�ckého systému TEX.

Úvodní £ást vytvo°ené sbírky se v¥nuje teoretickému p°ehledu analytické chemie

(v£etn¥ zp·sobu vyhodnocování nam¥°ených dat), bezpe£nosti práce v chemické la-

borato°i (v£etn¥ postup· první pomoci a varovným symbol·m) a obsahuje p°ehled

laboratorních pom·cek a p°ístroj· a chemických veli£in. Pro tvorbu této £ásti sbírky

byly pouºity p°edev²ím u£ebnice st°edo²kolské chemie zmín¥né v pododdíle 2.4.1.

Rozsah informací teorie analytické chemie, bezpe£nosti práce v chemické laborato°i

a p°edstavení chemických veli£in tak odpovídá úrovni st°edo²kolského studia.
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Laboratorní úlohy byly vybrány tak, aby se p°i nich:

- vyuºily ve²keré základní laboratorní postupy (váºení pevných látek a kapalin, za-

h°ívání, pipetování, p°íprava roztok·...),

- vyuºily základní separa£ní metody (�ltrace, destilace, extrakce, chromatogra�e),

- realizovala kvalitativní i kvantitativní analýza,

- provád¥ly ve²keré základní druhy titrací (acidobazické - alkalimetrické, acidimet-

rické, redoxní - jodometrie, manganometrie, sráºecí - argentometrie, komplexotvorné

- chelatometrie),

- provád¥la titrace p°ímá, nep°ímá i zp¥tná,

- pouºily r·zné zp·soby standardizace roztok·, m¥°ení a vyhodnocování nam¥°ených

dat,

- vºdy daly vyuºít m¥°icí p°ístroje,

- pracovalo s látkami reálné praxe a zji²´ovali se údaje, jejichº znalost je d·leºitá

v b¥ºném ºivot¥.

Vzhledem ke zdlouhavým postup·m a omezené moºnosti vyuºití instrumentálních

metod u kvalitativních d·kaz· kationt·, aniont· a p°i gravimetrii, nejsou tyto úlohy

sou£ástí vytvo°ené sbírky.

P°ehled úloh s uvedením pouºitého m¥°icího p°ístroje:

- Extrakce a chromatogra�e rostlinných barviv (spektrofotometr)

- Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru (spektrofotometr)

- Stanovení obsahu alkoholu v destilátu (teplom¥r, refraktometr)

- Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka (pH elektroda)

- Zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu (pH elektroda)

- Stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální vod¥ a mléce (ISE elektroda)

- Argentometrické stanovení obsahu soli v bramb·rkách (vodivostní elektroda)

- P°ímé jodometrické stanovení si°i£itan· ve vín¥ (redox elektroda)

- Nep°ímé jodometrické stanovení chlornan· v prost°edku Savo (redox elektroda)

- Manganometrické stanovení alkohol· v dezinfek£ním prost°edku (redox elektroda)
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Jednotlivé úlohy jsou p°íkladem aplikace analytické chemie v potraviná°ství, zem¥-

d¥lství, léka°ství, vina°ství a dal²ích odv¥tvích lidské spole£nosti.

Návody na laboratorní úlohy byly vytvo°eny bu¤ úpravou (v¥t²inou ve form¥ mo-

di�kace na vyuºití m¥°icícho p°ístroje £i aplikace na konkrétní reálný problém) do-

stupného návodu na laboratorní úlohu, nebo vytvo°ením nového konceptu úlohy.

Ve²keré postupy byly vºdy oproti p·vodním návod·m upraveny a byl ov¥°en jejich

korektní pr·b¥h s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· Vernier.

Úlohy Alkalimetrické stanovení kyselosti mléka a P°ímé jodometrické stanovení si°i-

£itan· ve vín¥ jsou laboratorní postupy, které se £asto vyuºívají. V prvním p°ípad¥

se v²ak titrace provádí na acidobazický indikátor fenolftalein, zatímco v druhém se

bod ekvivalence indikuje pomocí ²krobu. Tyto postupy byly p°epracovány tak, aby

se pro indikaci bodu ekvivalence vyuºívaly instrumentální p°ístroje - pro acidoba-

zickou titraci pH elektroda, pro redoxní titraci ORP elektroda. Pr·b¥h experiment·

byl takto ov¥°en.

P°i komplexotvorné titraci aplikované v úloze Stanovení obsahu vápníku a ho°£í-

ku v minerální vod¥ a mléce se provádí spole£né stanovení obou prvk· pomocí b¥ºné

titrace na metalochromní indikátor eriochrom£er¬ T. Selektivn¥ se pak stanovuje

obsah vápníku pomocí iontov¥ selektivní elektrody.

Úlohy Stanovení obsahu glukosy v tablet¥ hroznového cukru, Zp¥tné acidimetric-

ké stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu, Argentometrické stanovení obsahu soli

v bramb·rkách a Manganometrické stanovení obsahu alkoholu v dezinfek£ním pro-

st°edku byly nov¥ vytvo°eny na základ¥ znalosti pr·b¥hu chemických postup·. P°i

jejich tvorb¥ se vycházelo z cíle realizovat experimenty s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·,

které mají vyuºití v reálné praxi.
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Nedílnou sou£ástí vytvo°ené sbírky je také metodická £ást pro u£itele, kde vyu£ující

mohou nalézt krom¥ technických a didaktických poznámek také moºné zadání kon-

trolních test· k jednotlivým úlohám v£etn¥ jejich °e²ení a °e²ení pracovních list· u

vybraných úloh.

3.3 Evaluace vytvo°ených materiál·

Dal²ím cílem rigorózní práce bylo provést evaluaci vytvo°ené sbírky experimentál-

ních úloh. Za tímto ú£elem byla vzniklá sbírka v elektronické podob¥ (jako PDF

soubor) rozeslána do e-mailových schránek 295 st°edo²kolským u£itel·m k posou-

zení. Respondenti byli vyzváni, aby vytvo°ený materiál zhodnotili podle r·zných

kritérií. Za tímto ú£elem v e-mailu obdrºeli odkaz na elektronický formulá°.

Po rozkliknutí uvedeného odkazu byli respondenti p°esm¥rováni na webovou stránku

orienta£ního ²et°ení "Evaluace sbírky experimentálních úloh"vytvo°eného s vyuºitím

sluºby Google Form [58]. Struktura tohoto dotazníku je obsaºena v p°íloze £. 4 práce.

Evalua£ního ²et°ení se zú£astnilo 14 u£itel·, tj. návratnost 5 % p·vodního po£tu

u£itel·, av²ak 25 % pedagog·, kte°í se ú£astnili prvního ²et°ení. Sníºený po£et re-

spondent· v rámci evaluace je moºné zd·vodnit nutností prolistovat vytvo°ený stu-

dijní materiál, coº není moºné povaºovat za £asov¥ nenáro£nou £innost. Za pozitivní

je v²ak moºné vnímat zvý²ený po£et slovních komentá°· oproti prvnímu orienta£-

nímu ²et°ení.

Výsledky realizovaného evalua£ního ²et°ení byly statisticky zpracovány

a jsou vyhodnoceny dále:

1. Vyberte typ Va²í st°ední ²koly:

- Gymnázium (11, tj. 79 %)

- St°ední odborná ²kola nechemického zam¥°ení (3, tj. 21 %)
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2. Ur£ete, jak moc povaºujete za d·leºité/p°ínosné, ºe sbírka obsahuje:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Stru£ný p°ehled teorie 9 5 0 0 0

analytické chemie

b) P°ehled bezpe£nostních 9 5 0 0 0

pravidel práce

v laborato°i

c) P°ehled chemických 6 6 0 2 0

veli£in

d) P°ehled laboratorních 7 7 0 0 0

pom·cek a p°ístroj·

e) P°ehled laboratorních 9 5 0 0 0

postup·

f) Metodické pokyny 14 0 0 0 0

k jednotlivým úlohám

g) Kontrolní testy 10 4 0 0 0

k jednotlivým úlohám

Vyhodnocení:

Ze získaných odpov¥dí je z°ejmé, ºe u£itelé velmi oce¬uji kompletnost vytvo°eného

materiálu. Mezi nejvíce oce¬ované pasáºe pat°í metodické pokyny k jednotlivým

úlohám a kontrolní testy, pomocí kterých mohou ov¥°it, jak ºáci porozum¥li dané

laboratorní úloze. Jako nejmén¥ d·leºité je ozna£en p°ehled chemických veli£in.
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3. Uve¤te, s jakou pravd¥podobností zkusíte s ºáky provád¥t n¥kterou z

úloh:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Extrakce a chromatogra�e 5 6 1 2 0

rostlinných barviv

b) Stanovení obsahu glukosy 2 7 3 1 1

v tablet¥ hroznového cukru

c) Stanovení obsahu alkoholu 1 6 4 2 1

v destilátu

d) Alkalimetrické stanovení 4 7 2 0 1

kyselosti mléka

e) Zp¥tné acidimetrické stanovení 0 6 2 5 1

obsahu glyfosátu v herbicidu

f) Stanovení obsahu vápníku 4 8 1 0 1

a ho°£íku v minerální

vod¥ a mléce

g) Argentometrické stanovení 5 5 3 0 1

obsahu soli v bramb·rkách

h) P°ímé jodometrické stanovení 1 9 2 1 1

si°i£itan· ve vín¥

i) Nep°ímé jodometrické stanovení 2 7 3 1 1

chlornan· v prost°edku Savo

j) Manganometrické stanovení 4 6 2 1 1

alkohol· v dezinfek£ním

prost°edku
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Vyhodnocení:

Ve v¥t²in¥ p°ípadech jsou u£itelé rozhodnuti vytvo°ené laboratorní úlohy s ºáky re-

alizovat. Pravidelnou výjimkou je respondent, jehoº ²kola nedisponuje pot°ebnými

chemikáliemi a pom·ckami. Za nejatraktivn¥j²í úlohy pro u£itele lze dle výsledk·

evalua£ního ²et°ení povaºovat extrakci a chromatogra�i rostlinných barviv, alkali-

metrické stanovení kyselosti mléka a stanovení obsahu vápníku a ho°£íku v minerální

vod¥ a mléce. Nejmén¥ u£itele oslovilo stanovení obsahu alkoholu v destilátu (provádí

se refraktometricky) a zp¥tné acidimetrické stanovení obsahu glyfosátu v herbicidu,

které je patrn¥ nejobtíºn¥j²í vytvo°enou laboratorní úlohou.
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4. Uve¤te, jak moc se shodujete s následujícími výroky:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Práce s m¥°icími p°ístroji 8 6 0 0 0

je pro ºáky atraktivní

b) Realizací úloh s aplikací 12 2 0 0 0

v reálné praxi je pro ºáky

atraktivní

c) Navrºené úlohy ve sbírce 6 5 2 1 0

pokrývají dostate£n¥ rozsah

výuky analytické chemie na S�

d) Navrºené úlohy ve sbírce 10 4 0 0 0

jsou vhodným p°íkladem

aplikace chemie v reálné praxi

e) Navrºené úlohy jsou svojí 5 8 0 1 0

obtíºností pro ºáky S� p°ijatelné

f) Vznik nové sbírky experimentálních 10 3 0 1 0

úloh povaºuji za p°ínosný

g) Sbírku experimentálních úloh 8 5 0 1 0

budu vyuºívat jako zdroj

podn¥t· pro svoji výuku

h) Gra�cké zpracování sbírky 8 6 0 0 0

je p°ijatelné

Vyhodnocení:

V evalua£ním ²et°ení redpondenti potvrdili, ºe vytvo°ená sbírka re�ektuje trend re-

alizace úloh s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·, které jsou aplikovatelné v reálné praxi.

U£itelé se v¥t²inou shodli v tom, ºe obsah sbírky je pro ú£ely st°edo²kolské výu-

ky analytické chemie dostate£ný a pro ºáky p°ijatelný. Podle výsledk· ²et°ení jeho

respondenti ocenili gra�cké zpracování vytvo°eného materiálu a plánují ho pouºívat.
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5. Vlastní sd¥lení

Kompletní p°episy vlastních sd¥lení vytvá°í p°ílohu £. 5 rigorózní práce. Obecn¥

z nich vyplynulo, ºe je sbírka hodnocena p°eváºn¥ kladn¥. P°ípadná úskalí v²ak

mnozí u£itelé vidí v dostupnosti n¥kterých chemikálií, m¥°icích p°ístroj· £i £asové

dotaci vy£len¥né pro výuku analytické chemie.
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4. ZÁV�R

Analytická chemie je velmi významným oborem chemie, který nachází velmi ²iroké

uplatn¥ní v sou£asném sv¥te. Neustále se provádí rozbory potravin, lé£iv, vod, p·dy,

hnojiv a jiných výrobk· moderní spole£nosti. Pro ú£ely realizace chemických ana-

lýz se vyuºívají nejr·zn¥j²í postupy a m¥°icí p°ístroje. Význam analytické chemie

by tak m¥l být re�ektován i p°i výuce této v¥dní disciplíny na st°ední ²kole a ºáci

by m¥li mít moºnost vyzkou²et si realizaci úloh s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·. Tato

skute£nost vychází mimo jiné z poºadavk· rámcových vzd¥lávacích program·.

Stávající ti²t¥né u£ebnice st°edo²kolské chemie pokrývají rozsah u£iva analytické

chemie pouze £áste£n¥ a navíc neobsahují ºádný soubor aplikovaných úloh s vyuºi-

tím m¥°icích p°ístroj· pro výuku analytické chemie. Návody na n¥které experimen-

ty je moºné najít i na webových stránkách r·zných fakult £i n¥kterých záv¥re£ných

pracích. Doposud v²ak neexistoval ucelený studijní materiál, který by obsahoval sou-

£asn¥ jak teoretické u£ivo analytické chemie, tak návody na aplikované laboratorní

úlohy, navíc realizované s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·.

V rámci této práce byl vytvo°ený studijní materiál o rozsahu 99 stran, který obsa-

huje teoretický p°ehled analytické chemie, informace o bezpe£nosti práce v chemic-

ké laborato°i, vý£et chemických veli£in, laboratorních pom·cek a p°ístroj· a popis

základních laboratorních postup·. Sou£ástí sbírky jsou návody na 10 aplikovaných

úloh s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· pro výuku analytické chemie na st°edních ²kolách.

Tyto experimenty komplexn¥ pokrývají jednotlivé postupy pouºívané v analytické

chemii a pouºívají r·zné m¥°icí p°ístroje. Dále jsou ve sbírce dostupné metodické

pokyny pro realizaci jednotlivých úloh a zadání test· v£etn¥ autorských °e²ení.



Vytvo°ený materiál byl poskytnut ke zhodnocení st°edo²kolským u£itel·m, kte°í po-

zitivn¥ ohodnotili jeho kompletnost a uvedli, ºe mnohé z úloh mají v plánu s ºáky

realizovat. Velmi pozitivn¥ bylo hodnoceno vytvo°ení metodických pokyn· k jednot-

livým úlohám a kontrolních test·.
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6. P�ÍLOHY



6.1 P°íloha £. 1: P°epis rozhovoru s vyu£ující z Gymnázia T°ebí£

1. Jakou formou a v jakém rozsahu vyu£ujete analytickou chemii?

Výuka analytické chemie je realizována pouze v rámci laboratorních praktik, a to

v p°ibliºném rozsahu 6 hodin. V rámci t¥chto cvi£ení se provádí skupinové d·kazové

reakce kationt· a aniont·. Poslední laboratorní praktikum je pak koncipováno jako

analýza neznámých vzork· anorganických slou£enin.

2. Povaºujete, ºe je u£ivo analytické chemie pro ºáky p°ínosné/zajímavé?

D·kazové reakce kationt· a aniont· podporují u ºák· badatelský zp·sob osvojování

nových znalostí, nebo´ mají sami moºnost poznat základy chemické analýzy.

3. Disponuje Va²e ²kola m¥°icími p°ístroji?

Ano, p°eváºn¥ se jedná o m¥°icí p°ístroje zna£ky NeuLog, dále spektrofotometr od

zna£ky Vernier a následn¥ refraktometr, elektrochemická sada a multifunk£ní m¥°icí

p°ístroj na pH, ORP, SAL, NOC, TEMP apod.

4. Za jakým ú£elem a v rámci kterého u£iva tyto p°ístroje p°eváºn¥ vy-

uºíváte?

Nej£ast¥ji pracuji s elektrochemickou sadou v rámci laboratorního praktika, kdy ºáci

samostatn¥ sestavují vlastní elektrochemické £lánky s vyuºitím kov· i ovoce, dále

provádí elektrolýzu £i galvanické pokovování. Dále jsou ostatní p°ístroje vyuºívány

v rámci projektové výuky nebo i p°i akcích konaných pro ve°ejnost.

5. Kde £erpáte podn¥ty pro realizaci experiment· s vyuºitím m¥°icích

p°ístroj·?

P°edev²ím z u£ebnic, záv¥re£ných prací nebo internetových zdroj·.
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6. Myslíte si, ºe práce s m¥°icími p°ístroji je pro ºáky atraktivní?

Práce s m¥°icími p°ístroji je pro ºáky zajímavá a p°ínosná p°edev²ím z d·vodu prá-

ce s moderní technikou, se kterou se b¥ºn¥ mohou setkat v rámci svého budoucího

povolání £i studia na V�.

7. V £em jsou podle Vás hlavní výhody a nevýhody práce s m¥°icími

p°ístroji?

Nevýhodou práce s m¥°icími p°ístroji je £asová náro£nost p°ípravy t¥chto experi-

ment·, dále pak malá dostupnost £eských manuál· k p°ístroj·m £i návod·m na

mnohé experimenty. Pro ºáky je práce s p°ístroji spí²e p°ínosná. Z mého pohle-

du je vyuºívání m¥°icích p°ístroj· ze strany u£itel· dobrým podn¥tem pro vlastní

sebevzd¥lávání a roz²i°ování si svých dovedností v souladu s poºadavky reálné praxe.

8. Jak moc by podle Vás m¥ly být pokusy z analytické chemie vyu£o-

vány s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·?

Laboratorní praktika by nem¥la být vyu£ována výhradn¥ s vyuºitím m¥°icích p°í-

stroj·. Podle m¥ by m¥l být na úkor po£tu r·zných typ· experiment· (nap°. titrací)

proveden téºe experiment zvlá²´ bez a s vyuºitím m¥°icího p°ístroje, aby si ºáci sami

potvrdili správnost realizace experimentu za vyuºití r·zných p°ístup·.

9. Cht¥la byste nám je²t¥ n¥co sd¥lit?

P°ínosná by byla realizace ²kolení zam¥°ených na r·zná vyuºití jednotlivých m¥°icích

p°ístroj· p°i výuce jednotlivých témat chemie, a to jak demonstra£ních experimen-

t·, tak laboratorních úloh. U£itel·m by tak byla podstatn¥ usnadn¥na práce p°i

p°íprav¥ jednotlivých úloh s vyuºitím m¥°icích p°ístroj· a m¥li by tak k dispozici

jakýsi katalog moºných experiment· k realizaci.
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6.2 P°íloha £. 2: P°epis rozhovoru s vyu£ujícím z �ZA v Humpolci

1. Jakou formou a v jakém rozsahu vyu£ujete analytickou chemii?

Na �eské zem¥d¥lské akademii v Humpolci vyu£uji analytickou chemii v 1. a ve 2. ro£-

níku. Výuku analytické chemie situuji do praktických cvi£ení (2 hodiny týdn¥). Tam

vysv¥tlím pot°ebnou teorii a studenti poté samostatn¥ provád¥jí zadanou úlohu,

zpravidla n¥kolik cvi£ení za sebou, aby své experimentální výsledky získali v²ich-

ni. Na jejich podklad¥ pak zpracují laboratorní protokoly, které jsou vyhodnoceny

známkou. Studenti jsou v chemii hodnoceni tedy nejen za teoretické znalosti, ale i za

praktickou £innost, která je zam¥°ena na chemickou analýzu.

2. Povaºujete, ºe je u£ivo analytické chemie pro ºáky p°ínosné/zajímavé?

Je p°ínosné, protoºe studenti si sami ov¥°í, ºe to, co se nau£ili teoreticky, opravdu

funguje. Ze vzorce zelené skalice spo£ítají procentuální obsah ºeleza, ale kdyº veli-

ce podobný výsledek získají vlastní dvouhodinovou prací v laborato°i, mají z toho

radost (je to na nich vid¥t a p°ípadná výrazn¥j²í odchylka je mrzí) a za£nou svým

výpo£t·m v¥°it.

3. Disponuje Va²e ²kola m¥°icími p°ístroji?

To je problém, skoro ne. Máme digitální pH metry (a tedy i potenciometry) a dvoje

digitální analytické váhy (velmi obtíºn¥ jsem p°esv¥d£oval vedení ²koly, ºe nám ty

staré, klasické, uº opravdu nesta£í). �kola rad¥ji koupí traktor, neº p°ístroj do labo-

rato°e. Pro leto²ní rok mám p°islíbený datalogger LabQuest 2 se sondou pro CO2

a O2, abych mohl p°ipravit cvi£ení do biochemie na fotosyntézu a respiraci. Zatím

jsou to ale jen slova.

4. Za jakým ú£elem a v rámci kterého u£iva tyto p°ístroje p°eváºn¥ vy-

uºíváte?

Analytické váhy v kaºdé kvantitativní analytické úloze, pH metry ve smyslu jejich

názvu a k potenciometrické titraci.

68



5. Kde £erpáte podn¥ty pro realizaci experiment· s vyuºitím m¥°icích

p°ístroj·?

Berka a kol. P°íru£ka k praktiku z kvantitativní analytické chemie. Pan profesor

Berka nám to dva semestry p°edná²el.

6. Myslíte si, ºe práce s m¥°icími p°ístroji je pro ºáky atraktivní?

Ur£it¥ je a p°eji takovou zajímavou práci student·m, jejichº ²koly jim dokáºou so-

lidní p°ístrojové vybavení nabídnout.

7. V £em jsou podle Vás hlavní výhody a nevýhody práce s m¥°icími

p°ístroji?

Výhodou je vysoký pracovní komfort a zpravidla i p°esnost a reprodukovatelnost

výsledk·. Nevýhodou je �ope£ovávání p°ístroje� � nutnost pravidelné kalibrace, a

úzkostlivé st°eºení, aby studenti, kte°í nejsou naklon¥ni výuce p°írodních v¥d, p°í-

stroji �neubliºovali�. To v²echno vyºaduje £as navíc, ten ve ²kole chybí.

8. Jak moc by podle Vás m¥ly být pokusy z analytické chemie vyu£o-

vány s vyuºitím m¥°icích p°ístroj·?

Co nejvíc, protoºe ºádná certi�kovaná laborato° dnes bez p°ístroj· nepracuje a je

tristní u£it studenty metodám, které se uº nikde nepouºívají. Jenºe to vyºaduje

n¥které kroky také od ministerstva ²kolství: stanovit standardní vybavení st°edo-

²kolské laborato°e, které by bylo ²kolní inspekcí pravideln¥ vyhodnocováno, aby se

k n¥mu mohlo p°ihlédnout p°i pravidelných výb¥rových °ízeních na °editele ²koly

(zpravidla stejný °editel kandiduje n¥kolik funk£ních období za sebou). Standardy

laboratorního vybavení jednou za dva roky aktualizovat.

9. Cht¥l byste nám je²t¥ n¥co sd¥lit?

Velice Vám fandím, jestliºe pracujete na p°íprav¥ experiment· pro ²koly, s vyuºitím

m¥°icích p°ístroj·. Jen bych poprosil o jednu v¥c, kterou moºná ze svého pohledu
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nevidíte jako d·leºitou. U£itel·m chemie musíte zpracovat p°esný a srozumitelný

manuál, jak mají p°esn¥ daný p°ístroj p°i dané úloze obsluhovat. Vy jste se v uni-

verzitních laborato°ích s moderními p°ístroji setkal, znáte práci s nimi, ale u£itelé

star²ích ro£ník· nikoli. Já osobn¥ (promoce 1984) jsem na P°írodov¥decké fakult¥

Univerzity Karlovy samostatn¥ pracoval s p°ístrojem, pH metrem, aº v 5. semestru

na cvi£ení z fyzikální chemie. Do té doby to bylo o slévání zkumavek, v analytické

chemii klasický sirovodíkový systém, v organické chemii sice m¥li plynový chroma-

tograf, ale k n¥mu nás nepustili. V biochemii nám ukázali elektroforézu protein· ze

dvoumetrové vzdálenosti na dobu necelých p¥ti minut.
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6.3 P°íloha £. 3: Struktura orienta£ního ²et°ení

1. Vyberte typ Va²í st°ední ²koly:

- Gymnázium

- St°ední odborná ²kola nechemického zam¥°ení

- St°ední odborná ²kola chemického zam¥°ení

2. Uve¤te týdenní hodinové dotace, které jsou na Va²í ²kole vy£len¥-

ny pro výuku povinné chemie:

- Tabulka pro vypln¥ní po£tu hodin teoretické a praktické výuky chemie v 1. - 4. ro£-

níku v rozsahu 0 - 6 týdenních hodin.

3. V rámci kterého p°edm¥tu je na Va²í ²kole vyu£ována analytická che-

mie?

- Povinný chemický p°edm¥t (nap°. Chemie)

- Volitelný chemický p°edm¥t (nap°. Seminá° z chemie)

- Projektové dny £i zájmové vzd¥lávání (nap°. Chemický krouºek)

- Není vyu£ována

4. Jakou formu má na Va²í ²kole výuka analytické chemie?

- Pouze teoretickou

- Pouze praktickou

- Teoretickou i praktickou

- �ádnou
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5. Ozna£te pasáºe analytické chemie, které vyu£ujete:

- Kvalitativní a kvantitativní analýza (vysv¥tlení pojm·)

- D·kazové reakce kationt· a aniont· (skupinové)

- Acidobazické titrace (alkalimetrie, acidimetrie)

- Redoxní titrace (manganometrie, jodometrie)

- Sráºecí titrace (argentometrie)

- Komplexotvorné titrace (chelatometrie)

- Separa£ní metody (�ltrace, destilace, extrakce, chromatogra�e)

- Optické metody (spektrofotometrie)

6. Povaºujete za°azení u£iva analytické chemie do výuky chemie za d·le-

ºité?

- Lineární stupnice od 1 (Ur£it¥ ano) do 5 (Ur£it¥ ne)

7. Disponuje Va²e ²kola vlastní chemickou laborato°í?

- Ano

- Ne

8. Za²krtn¥te ty laboratorní pom·cky, které máte ve ²kole k dispozici:

- Byrety

- Automatické pipety

- Odm¥rné ba¬ky

- Magnetická mícha£ka

- Spektrofotometr

- pH elektroda

- Redox elektroda

- Refraktometr

- Iontov¥ selektivní elektrody (nap°. NH+
4 , Ca

2+, NO−
3 )
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9. Za²krtn¥te zna£ky m¥°icích p°ístroj·, které máte ve ²kole k dispozici:

- Vernier

- Pasco

- NeuLog

- Jiná zna£ka

- �ádné

10. Jak £asto pr·m¥rn¥ realizujete experimenty s vyuºitím m¥°icích p°í-

stroj·?

- Alespo¬ 1x m¥sí£n¥

- Alespo¬ 1x za £tvrtletí

- Alespo¬ 1x za pololetí

- Alespo¬ 1x za rok

- Zcela ojedin¥le nebo v·bec

11. Jakou formou vyuºíváte m¥°icí p°ístroje?

- Demonstra£ní experimenty

- Laboratorní úlohy

- �ádnou

12. Odkud £erpáte inspiraci pro realizaci úloh s vyuºitím m¥°icích p°í-

stroj·?

- Kniºní publikace

- Internetové zdroje

- Vlastní tvorba

- Ne£erpám
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13. Souhlasíte s tím, aby byly analytické metody vyu£ovány s vyuºitím

úloh pouºívaných v reálné praxi?

- Lineární stupnice od 1 (Ur£it¥ ano) do 5 (Ur£it¥ ne)

14. Souhlasíte s tím, aby byly analytické metody vyu£ovány s vyuºitím

m¥°icích p°ístroj·?

- Lineární stupnice od 1 (Ur£it¥ ano) do 5 (Ur£it¥ ne)

15. Uvítali byste vznik nové publikace aplikovaných úloh s vyuºitím m¥-

°icích p°ístroj· pro výuku analytické chemie na st°edních ²kolách?

- Lineární stupnice od 1 (Ur£it¥ ano) do 5 (Ur£it¥ ne)

Otázky £. 1, 2, 4, 7 a 10 umoº¬ovaly pouze 1 odpov¥¤, zatímco otázky 3, 5, 8,

9, 11 a 12 více odpov¥dí. Otázky 6, 13, 14 a 15 byly koncipovány jako lineární

stupnice od 1 (Ur£it¥ ano) do 5 (Ur£it¥ ne).

74



6.4 P°íloha £. 4: Struktura evalua£ního ²et°ení

1. Vyberte typ Va²í st°ední ²koly:

- Gymnázium

- St°ední odborná ²kola nechemického zam¥°ení

- St°ední odborná ²kola chemického zam¥°ení

2. Ur£ete, jak moc povaºujete za d·leºité/p°ínosné, ºe sbírka obsahu-

je:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Stru£ný p°ehled teorie � � � � �

analytické chemie

b) P°ehled bezpe£nostních � � � � �

pravidel práce

v laborato°i

c) P°ehled chemických � � � � �

veli£in

d) P°ehled laboratorních � � � � �

pom·cek a p°ístroj·

e) P°ehled laboratorních � � � � �

postup·

f) Metodické pokyny � � � � �

k jednotlivým úlohám

g) Kontrolní testy � � � � �

k jednotlivým úlohám
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3. Uve¤te, s jakou pravd¥podobností zkusíte s ºáky provád¥t n¥kterou z

úloh:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Extrakce a chromatogra�e � � � � �

rostlinných barviv

b) Stanovení obsahu glukosy � � � � �

v tablet¥ hroznového cukru

c) Stanovení obsahu alkoholu � � � � �

v destilátu

d) Alkalimetrické stanovení � � � � �

kyselosti mléka

e) Zp¥tné acidimetrické stanovení � � � � �

obsahu glyfosátu v herbicidu

f) Stanovení obsahu vápníku � � � � �

a ho°£íku v minerální

vod¥ a mléce

g) Argentometrické stanovení � � � � �

obsahu soli v bramb·rkách

h) P°ímé jodometrické stanovení � � � � �

si°i£itan· ve vín¥

i) Nep°ímé jodometrické stanovení � � � � �

chlornan· v prost°edku Savo

j) Manganometrické stanovení � � � � �

alkohol· v dezinfek£ním

prost°edku
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4. Uve¤te, jak moc se shodujete s následujícími výroky:

Ur£it¥ Spí²e Nevím/Je mi Spí²e Ur£it¥

ano ano to jedno ne ne

a) Práce s m¥°icími p°ístroji � � � � �

je pro ºáky atraktivní

b) Realizací úloh s aplikací � � � � �

v reálné praxi je pro ºáky

atraktivní

c) Navrºené úlohy ve sbírce � � � � �

pokrývají dostate£n¥ rozsah

výuky analytické chemie na S�

d) Navrºené úlohy ve sbírce � � � � �

jsou vhodným p°íkladem

aplikace chemie v reálné praxi

e) Navrºené úlohy jsou svojí � � � � �

obtíºností pro ºáky S� p°ijatelné

f) Vznik nové sbírky experimentálních � � � � �

úloh povaºuji za p°ínosný

g) Sbírku experimentálních úloh � � � � �

budu vyuºívat jako zdroj

podn¥t· pro svoji výuku

h) Gra�cké zpracování sbírky � � � � �

je p°ijatelné

5. Vlastní sd¥lení:

Textové pole pro napsání vlastního vzkazu.
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6.5 P°íloha £. 5: Slovní hodnocení materiálu u£iteli

Sbírka vypadá dob°e, ale je bohuºel nereálné ji u nás na Gymnáziu vyuºít vzhledem

o omezené £asové dotaci na výuku chemie- st¥ºí sta£ím probrat základy chemie, na

analytiku zbývá opravdu velmi málo £asu. A obrovský problém jsou �nance - u nás

v laborato°i nejsou ani po°ádné p°edváºky :-(.

Sbírka je moc p¥kn¥ napsaná, jen bych prosil pro u£itele doplnit k autorským °e²ením

otázek také konkrétní nam¥°ené hodnoty a jejich zpracování pro kaºdou modelovou

úlohu. T¥²ím se na vydání této sbírky a autorovi p°eji je²t¥ spoustu takových vyni-

kajících nápad·.

Laboratorní práce jsou moc zajímavé, ale náro£né na p°ístrojové vybavení a na

chemikálie.

Dobrý den pane kolego, d¥kuji za e-mail k výuce analytické chemie. V na²í ²ko-

le u£ím od r. 1993 a v¥nujeme se výuce ACH v rámci v²ech ro£ník· i seminá°·.

V prvním ro£níku jsou to plamenové zkou²ky a to jak na platinovém drátku, tak

na boraxové perle. Dále ºáky u£íme titraci. Díky PASCO systému stanovujeme slo-

ºení roztok· i ze zákalu. Také vlastníme p°enosnou laborato° pro úpravu vody a

tak ºáky v rámci tématu "voda"u£íme stanovovat fosfore£nany, pH, tvrdost vody

a to kvantitativn¥. Samoz°ejm¥ chelatometrie. V organice v 2. ro£níku stanovuje-

me obsah alkoholu v destilátech a methanol ve spolupráci s V�CHT Praha jen na

LCH� t°eba Ravanem. Ale to uº jsou vybraní zájemci. Ve 3. ro£níku máme dokonce

pro analytiku vyhrazeni pár hodin, ale metody d¥lám teoreticky jen podle u£ebnice

Chemie pro S� - Banýr. A praktické d·kazy provádíme na sacharidech, vitamínech,

²krobu, cholesterolu. Silufol a chromatogra�e ano, barviva v psacích pot°ebách i

rostlinná. D¥láme analýzu potravin, jogurty, salámy atd. Umíme izolovat i DNA

pomocí ananasových enzym· z jahody, ale d·kaz , ºe je to DNA ned¥lám. Ale v²e

jen v základní rovin¥ a spí²e kvalitativn¥. Máme pom¥rn¥ slu²nou hodinovou dotaci
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pro výuku chemie a dobré vybavení v rámci kabinetu, tak se snaºíme. Základem je

ov²em pemzum schopných ºák· a protoºe jsme na p·li cesty mezi Hradcem Králové

a Náchodem, tak ob£as vezmeme i ºáky, kte°í jsou na tom h·°e. I jim se ale výuka

musí p°izp·sobovat. Také máme krouºek. Myslím, ºe na provin£ní gymnázium slu²-

ná bilance. Znám Vá² e-ChemBook. Ten je skv¥lý, protoVám odepisuji. Na S� se

mnoho takových u£itel· asi nenachází.
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