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Abstrakt 

Učební úlohy obsahující chemické výpočty jsou nezbytné pro komplexní pochopení 

některých částí učiva chemie. Tato diplomová práce zaměřena na tvorbu  

a ověřování pracovních listů obsahujících multikomponentní úlohy s vazbou na realitu 

pro žáky základních a středních škol. Teoretická část práce obsahuje analýzu současných 

platných českých kurikulárních dokumentů, především částí týkajících se učiva 

chemických výpočtů a trvale udržitelného rozvoje. Hlavní náplní práce je tvorba 

pracovních listů obsahujících multikomponentní úlohy zaměřené na chemické výpočty 

na různá témata učiva chemie vybraná dle RVP. Vytvořené pracovní listy byly pilotovány 

na gymnáziu. Na základě pilotování pracovních listů byl proveden akční výzkum v ZŠ 

zaměřený na problémy při řešení chemických výpočtů. 

Klíčová slova 

Multikomponentní učební úlohy, udržitelný rozvoj, motivace žáků, subjektivní 

hodnocení, výuka chemie, akční výzkum 

Abstract 

Learning exercises containing chemical calculations are necessary for complex 

understanding of some parts of chemical curriculum. This diploma thesis deals with 

creation and evaluation of worksheets containing multicomponent learning tasks closely 

connected to reality for pupils of elementary and high school. The theoretical part consists 

of the summary of present valid Czech curricular documents, mainly parts focused on 

chemical calculations and sustainable development. The main part of this thesis is 

creation of worksheets containing multicomponent learning tasks focused on different 

topics of chemistry which were chosen according to Framework Education Programmes. 

Created worksheets were verified and evaluated at high school. Based on evaluations of 

worksheets action research focused on problems during solving chemical calculations 

was conducted on elementary school. 

Key words 

Multicomponent learning task, sustainable developement, motivation of pupils, 

subjective evaluation, teaching of chemistry, action research  
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1 Úvod a cíle práce 
Nedílnou součástí učiva chemie jsou vedle kvalitativních informací také informace 

kvantitativní. Takové informace získávají žáci hlavně řešením úloh obsahujících 

chemické výpočty (CHV). Chemické výpočty patří jak na základní, tak na střední škole 

mezi nejméně oblíbené části učiva chemie. Tato neoblíbenost je dána několika důvody, 

mezi které patří především důraz na matematickou a čtenářskou gramotnost (práci 

s textem). 

Učivo CHV bývá součástí učebnic, a také učitelé mu věnují značnou pozornost. 

V matematice se žáci věnují mechanickému procvičování výpočtů, ale tento postup nelze 

aplikovat na výpočty v chemii, protože na rozdíl od matematiky chemické výpočty nejsou 

tvořeny pouze samotným matematickým výpočtem, ale do výpočtu vstupuje také obsah 

učiva chemie (např. chemická rovnice) a často může být součástí úlohy i učivo fyziky 

(např. hustota roztoků). Zadání těchto úloh bývá již obsáhlejší a náročnější na pochopení. 

Autoři úloh i učitelé se často uchylují ke zkracování zadání úloh a eliminaci veškerých 

nepodstatných informací, ale tím místo řešení jednoho problému (čtenářské gramotnosti) 

vytvářejí problém nový (odtržení od reality a kontextu). Žáci se naučí řešit příklady 

s jednoduchým a přehledným zadáním a složitější zadání doplněné o kontext a údaje 

z reálného života se pro ně stává problémovým. Výsledkem výše zmíněného problému je 

často neschopnost žáků řešit úlohy, které obsahují jednoduchý výpočet (např. jednoduchý 

vzorec či aplikaci trojčlenky), pokud zadání této úlohy obsahuje více informací, než kolik 

žáci potřebují pro výpočet samotný. Proto je tato diplomová práce zaměřena na tvorbu  

a ověřování multikomponentních úloh s vazbou na realitu. 

Cíl diplomové práce: 

• Vytvořit soubor multikomponentních úloh s vazbou na realitu, ověření těchto úloh 

na základní škole a gymnáziu a navržení způsobu pro lepší osvojování učiva 

předloženého v těchto úlohách. 
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Dílčí cíle diplomové práce: 

• Na základě analýzy kurikulárních dokumentů a vybraných učebnic chemie zvolit 

učivo chemie, které je vhodné doplnit o chemické výpočty. 

• Vybraná témata učiva chemie rozšířit o informace spojené s konceptem trvale 

udržitelného rozvoje. 

• K vybraným tématům učiva vytvořit pracovní listy obsahující CHV vhodné 

především pro osvojovací a upevňovací fázi 

• Ověřit vybrané pracovní listy v 1. – 3. ročníku gymnázia. 

• Na základě výsledků ověření pracovních listů provést akční výzkum 

v 8. a 9. ročníku ZŠ zaměřený na hledání a řešení problémových částí CHV. 
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2 Teoretická část 

2.1 Rámcové vzdělávací programy 
Rámcové vzdělávací programy jsou závazné kurikulární dokumenty na státní úrovni. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) (1) vymezuje závazné 

rámce vzdělávání pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

(RVP G) (2) vymezuje závazné rámce vzdělávání pro gymnaziální vzdělávání (čtyřletá 

gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií).  

 

2.1.1 Vzdělávací oblast Člověk a příroda 
Chemie je zařazena v RVP ZV a RVP G do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Každá 

ze vzdělávacích oblastí obsahuje Charakteristiku vzdělávací oblasti a Cílové zaměření 

oblasti. Obě tyto části jsou stejně závazné jako učivo a očekávané výstupy jednotlivých 

oborů, ale ne vždy je jim věnována dostatečná pozornost a zásady v nich uvedené 

nebývají dostatečně implementovány do výuky. 

V Charakteristice vzdělávací oblasti Člověk a příroda je řečeno, jak je nezbytné žákům 

ukázat, že hranice mezi jednotlivými obory přírodních věd jsou pouze formální 

a zkoumání přírody vyžaduje multidisciplinární a interdisciplinární přístup. Také je nutné 

využívat nejen teoretické, ale i empirické metody výzkumu, které teoretické metody 

doplňují a jsou pro komplexní poznání nezbytné. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti v RVP ZV má směřovat k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: (podtržením jsou zvýrazněny body týkající se 

CHV nebo trvale udržitelného rozvoje) 

• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 

metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 

uvažování; 

• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které 

mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto 

otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi; 

• způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek 

o přírodních faktech nezávislejšími způsoby; 
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• posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat 

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů; 

• zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke 

svému zdraví i zdraví ostatních lidí; 

• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 

prostředí; 

• uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie 

v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 

slunečního záření, větru, vody a biomasy; 

• utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi 

potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí lidí. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti v RVP G má směřovat k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 

zpřesňování či opravě řešení tohoto problému; 

• provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů 

(především laboratorního rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, 

k zpracování a interpretaci získaných dat a hledání souvislostí mezi nimi; 

• tvorbě modelu přírodního objektu či procesu umožňujícího pro daný poznávací 

účel vhodně reprezentovat jejich podstatné rysy či zákonitosti; 

• používání adekvátních matematických a grafických prostředků k vyjadřování 

přírodovědných vztahů a zákonů; 

• využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné poznávací 

činnosti; 

• spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k poskytování 

dat či hypotéz získaných během výzkumu přírodních faktů ostatním lidem; 

• předvídání průběhu studovaných přírodních procesů na základě znalosti obecných 

přírodovědných zákonů a specifických podmínek; 

• předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí; 

• ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí; 
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• využívání různých přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování 

vlastního života při současném respektování jejich ochrany. 

Z výše uvedených cílů vyplývá, že přírodní vědy, a tedy i chemie, by měly být vyučovány 

pomocí aktivních metod, experimenty a pozorování metody jsou nezbytnou součástí 

výuky a využívání adekvátních matematických a grafických prostředků by mělo být 

nutností ve všech přírodovědných oborech. 

 

2.1.2 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie 
Chemické výpočty prostupují velkou část vzdělávacího obsahu Chemie v RVP ZV. 

V části Pozorování, pokus a bezpečnost práce jsou v učivu zařazeny hustota a rozpustnost 

látek. V části Směsi je očekávaným výstupem „CH-9-2-02 – vypočítá složení roztoků, 

připraví prakticky roztok daného složení“ a v učivu jsou zařazeny hmotnostní zlomek  

a koncentrace roztoku. Část Chemické reakce obsahuje očekávaný výstup „CH-9-4-02 – 

přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu“ a učivo této části obsahuje chemické rovnice, látkové 

množství a molární hmotnost. 

Chemické výpočty jsou v oboru Chemie v RVP G zařazeny především do Obecné chemie  

a očekávaným výstupem je: žák provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení 

praktických problémů.  

Učivo této části obsahuje: 

• soustavy látek a jejich složení; 

• veličiny a výpočty v chemii; 

• tepelné změny při chemických reakcích. 

Kromě Obecné chemie můžeme v RVP G najít CHV i v Anorganické chemii a Organické 

chemii, a to v očekávaných výstupech: 

• využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v anorganické chemii; 

• využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení jejich 

praktického významu v organické chemii. 
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2.2 Trvale udržitelný rozvoj 
Často opakovanými a zdůrazňovanými tématy v RVP ZV i RVP G je environmentální 

výchova, vztah člověka k přírodě a přírodním zdrojům, čistota vody a vzduchu, lidské 

zdraví apod. Všechna tato témata se dají označit jako součást trvale udržitelného rozvoje. 

Trvale udržitelný rozvoj je koncept, který byl poprvé definován v roce 1987 jako: „takový 

rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích 

generací naplňovat potřeby své.“ (3) V zákonech ČR je definován v Zákonu o životním 

prostředí (4) jako: „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ Definice, která shrnuje myšlenky 

všech ostatních definic udržitelného rozvoje a je v poslední době u nás stále častěji 

používána je následující: „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které 

umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, 

materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo  

v globálním měřítku současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, 

regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy.“ (5) 

Trvale udržitelný rozvoj je postaven na třech základních pilířích: ekonomickém, 

environmentálním a sociálním. Každý z těch pilířů se zabývá jinou stránkou trvale 

udržitelného rozvoje, je ale důležité si uvědomit, že tyto pilíře se navzájem ovlivňují  

a pro trvale udržitelný rozvoj je nezbytné, aby byly v rovnováze. 

Ekonomický pilíř se skládá ze všech hospodářských aktivit společnosti a jeho cílem je 

podporovat ekonomický růst. 

Environmentální pilíř vychází z faktu, že v uzavřeném systému konečných zdrojů není 

kvantitativní růst trvale možný. Tento fakt je důležité si uvědomovat a zohledňovat jej 

v rozvoji zbylých dvou pilířů. Environmentální pilíř je nejstarší, což je dáno tím, že 

udržitelný rozvoj během 20. století vzniknul na základě snahy o ochranu životního 

prostředí.  

Cílem sociálního pilíře je vyvažovaní nerovností mezi jednotlivými společenskými 

skupinami. Mezi tyto nerovnosti patří např. chudoba, dostupnost a kvalita vzdělání apod. 
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2.2.1 Implementace témat trvale udržitelného rozvoje do výuky 
Implementací udržitelného rozvoje do výuky chemie se zabývá článek „Ako napĺňať 

požiadavky pre výučbu chémie v 21. storočí“ (6). Autorky konstatují, že součástí obsahu 

učiva chemie by měla být mezioborová témata, která souvisí s rozvojem občanského, 

zdravotního, finančního, vědeckého, ekologického a globálního povědomí. Autorky 

navrhují šest témat pro 21. století, která se týkají hlavních problémů, kterými se lidstvo 

v dnešní době zabývá. Jedná se následující témata: 

• Udržitelnost životního prostředí 

• Kvalita vody 

• Zdroje energie 

• Potravinářská výroba 

• Zdraví a choroby 

• Klimatické změny 

Autorky upozorňují, že udržitelný rozvoj je komplexní, multidimenzionální koncept, což 

je potřeba brát na zřetel při výuce udržitelné chemie a je třeba neopomíjet při výuce vědní 

obory, které se s chemií běžně nepropojují, jako jsou např. různé humanitní vědy nebo 

ekonomie. 

 

2.2.2 Trvale udržitelný rozvoj a chemické výpočty 
Trvale udržitelný rozvoj a témata do něj spadající jsou mj. vhodná pro využití v úlohách 

s chemickými výpočty, neboť chemické výpočty mohou do těchto témat přinést vhodné 

upřesnění a kvantifikaci některých mnohdy až abstraktních problémů. Například v RVP 

ZV jsou očekávanými výstupy v části Chemie a společnost „CH-9-7-01 – zhodnotí 

využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi“ 

a „CH-9-7-03 – orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech 

na životní prostředí a zdraví člověka“. Součástí učiva v této části jsou například paliva 

a léčiva.  

Žáci většinou netuší, jaká hmotnost paliv je potřeba pro pokrytí elektrické spotřeby jejich 

domácnosti, a tuší jen teoreticky, jaké jsou ekologické dopady spalování těchto paliv, ale 

naprosto postrádají jakékoli informace o kvantitě: o hmotnosti paliv, hmotnosti či objemu 

zplodin a jak jsou tyto zplodiny dále využívány či odstraňovány.  
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Žáci tuší, že léky se lze předávkovat, ale obvykle postrádají informace o tom, kde je 

hranice, kdy je látka stále léčivem, a kdy se z léčiva stane jed, který jejich tělo může 

poškodit. Tyto informace jim lze předat pomocí jednoduchých výpočtových příkladů, ve 

kterých mohou spočítat např., při jaké dávce a při kolika tabletách denně může již být 

látka pro jejich tělo nebezpečná. 

Očekávaný výstup „CH-9-2-06 – uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření  

a způsoby likvidace znečištění“ může postrádat smysl, pokud nebude doplněn  

o dostatečnou kvantifikaci. Pro žáka je často překvapivé, zjistí-li, že daná látka je 

nebezpečná pouze při vysokých koncentracích, tedy stačí ji jen dostatečně naředit, nebo 

naopak litr látky dokáže znečistit tisíce či více litrů vody. 

V očekávaném výstupu „CH-9-2-05 – rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 

výskytu a použití“ může jen stěží určit, zda daná voda je dostatečně mineralizovaná pro 

pití či příliš mineralizovaná pro využití např. v pračce, pokud není sám schopen tyto údaje 

vypočítat. 

Většině témat týkajících se trvale udržitelného rozvoje potřebuje doplnění o výpočetní 

úlohy, protože kvantitativní údaje nejlépe zhodnotí danou problematiku. 

 

2.3 Chemické výpočty v učebnicích chemie 
Autor se v bakalářské práci (7) zabýval výzkumem zpracování tématu základních 

chemických výpočtů v nejčastěji používaných českých a v některých mezinárodních 

učebnicích a přehledech chemie a upozorňuje na velké rozdíly ve zpracování tohoto 

tématu mezi jednotlivými publikacemi. Rozdíly se nacházejí nejenom ve způsobu zadání 

a ve způsobech řešení, ale také jsou poměrně velké rozdíly v tom, které typy výpočty jsou 

v učebnicích uvedeny. 

Do výzkumu byly zařazený následující učebnice a přehledy chemie: 

• Chemie pro čtyřletá gymnázia (8), Sbírka řešených příkladů z chemie (9) a Sbírka 

příkladů (10) 

• Přehled středoškolské chemie (11) 

• Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia (12) a sbírka testových úloh (13) 

• Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (14) a sbírka testových úloh (13) 
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• Odmaturuj z chemie (15) 

• Chci se dostat na VŠ! – 1. díl (16) a 2. díl (17) 

• Chemistry for IGCSE (18) 

• Complete Chemistry (19) 

• Chemistry (20) 

• Cambridge International AS and A level Chemistry Coursebook (21) 

Autor rozšířil výzkum učebnic o dvě přehledové publikace: 

• Kompendium chemie (22) 

• Chemie pro každého (23) 

 

2.3.1 Problémy v českých učebnicích 
Hlavním problémem zpracování učiva CHV v učebnicích a přehledech chemie je vysoká 

nekonzistentnost. Autoři učebnic se ve většině případů neshodují ve výběru jednotlivých 

CHV, které jsou zařazeny do učebnice, jak je patrné z Tabulky 1. Z veškerých možných 

CHV se autoři shodují pouze na výpočtech látkového množství. Velká část autorů 

zařazuje následující CHV: vyčíslení chemických rovnic, hmotnost částic, hmotnostní 

zlomek, látkovou koncentraci a výpočet z chemických rovnic. 

Dalším společným problémem je, že chemické výpočty ve všech zkoumaných učebnicích 

postrádají zapojení do širšího kontextu a omezují se pouze na modelové příklady, tedy na 

pouhé mechanické počítání. Chemické výpočty jsou v učebnicích izolovány jako 

samostatné téma bez návaznosti na ostatní učivo. 
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Tabulka 1 – CHV zařazené v jednotlivých učebnicích a přehledech chemie 

Učivo 

C
hem

ie pro čtyřletá gym
názia 

Přehled středoškolské chem
ie 

C
hem

ie I pro gym
názia - V

acík 

C
hem

ie pro gym
názia I - Flem

r 

O
dm

aturuj z chem
ie 

C
hci se dostat na V

Š! 

C
hem

istry for IG
C

SE 

C
om

plete C
hem

istry 

C
am

bridge International A
S and A

 level... 

C
hem

istry 

K
om

pendium
 chem

ie 

C
hem

ie pro každého 

Vyčíslení chemických rovnic             
Hmotnost částic             
Látkové množství             
Stavová rovnice ideálního plynu             
Hmotnostní zlomek             
Objemový zlomek             
Molární zlomek             
Látková koncentrace             
Hmotnostní koncentrace             
Mísení roztoků             
Rozpustnost             
Výpočty z chemických rovnic             
Elektrolýza             
Základní termochemické výpočty             
Pokročilé termodynamické výpočty             
Reakční rychlost             
Rovnovážná konstanta reakce             
Výpočty pH             

 

Chemie pro čtyřletá gymnázia 

Autoři Chemie pro čtyřletá gymnázia (8) a obou sbírek (9) a (10) nedodržují typografická 

pravidla pro zápis chemických výpočtů, jedná se především o nepsaní značek veličin 

kurzívou, náhodné střídání znaků pro značení matematické operace násobení, 

zaměňování některých značek veličin a v některých případech špatné psaní mezery mezi 

číselnou hodnotou a jednotkou. V naprosté většině příkladů není v učebnici dostatečně 

identifikována v zadání hledaná veličina, otázky jsou většinou formulovány stylem: 

„Kolik g látky vznikne...“ nebo „Kolik ml roztoku je třeba...“.  V některých vzorových 

úlohách autoři v učebnici řeší výpočty, které jsou principiálně stejné, naprosto odlišným 

způsobem (vzorec a trojčlenka).  
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Přehled středoškolské chemie 

Přehled středoškolské chemie (11) je z pohledu dodržování typografických pravidel 

zpracovaný velmi dobře. Hlavním problémem této publikace z hlediska CHV je, že se 

jedná o přehled určený pro maturanty, tedy veškeré zařazené CHV jsou součástí řešených 

úloh. Tento přehled je vhodný pouze k upevňování učiva, ale není vhodný pro výuku 

CHV. 

Chemie I (obecná a anorganická pro gymnázia 

Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia (12) patří mezi tematicky i typograficky 

dobře zpracované učebnice, k učebnici byla vydána i sbírka příkladů (13), která je 

podobně dobře zpracovaná. Nevýhodou této učebnice je nedostatek neřešených příkladů. 

Tato učebnice v dnešní době není již k sehnání, protože byla naposledy vydaná v roce 

1995. 

Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) 

Učebnice Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (14) navazuje na učebnici 

Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia (12). Na rozdíl od Chemie I je tato 

učebnice naprosto nevhodná pro výuku CHV, protože je zde toto téma výrazně omezeno 

a rozsah již není dostačující pro plnohodnotné pochopení CHV. 

Odmaturuj z chemie 

Odmaturuj z chemie (15) je prezentováno jako kompletní přehled středoškolského učiva 

chemie. Zpracování CHV v této publikaci odpovídá přehledu učiva, tedy zde není snaha 

CHV naučit, ale pouze shrnout toto téma. 

Chci se dostat na VŠ! 

Tato řada je určena především pro maturanty z chemie. První díl (16) je zaměřen na 

obecnou, anorganickou a organickou chemií a druhý díl (17) je celý zaměřený na 

chemické výpočty. Učivo CHV je zde dobře vysvětleno a publikace je vhodná pro výuku 

a porozumnění se CHV. 

Kompendium chemie 

Publikace Kompendium chemie (22), která se prezentuje jako „příručka, která seznamuje 

přístupnou formou s obsahem středoškolské chemie“ a obsahuje „množství řešených 

příkladů pro porozumění látce“. V této knize (542 stran) je problematice ZCHV věnováno 

přibližně 10 stran, a to pouze jako informace, že existují vzorce pro výpočet. V publikaci 
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nejsou uvedeny skoro žádné vzorové řešené příklady (méně než 10). Tato publikace je 

naprosto nesplňuje požadavky pro výuku CHV. 

Chemie pro každého 

Zpracování učiva CHV v publikaci Chemie pro každého (23) je povedené a vhodné pro 

přehled učiva chemie. Publikace přehledným způsobem shrnuje všechny důležité CHV, 

obsahuje řešené i neřešené příklady a učivo CHV je zde přehledně a vhodně zpracované. 

 

2.3.2 Doporučení pro tvorbu chemických výpočtů 
Na základě teoretických východisek pro tvorbu úloh (24) a svého výzkumu (7) autor 

zpracoval seznam doporučení pro zlepšení výuky chemických výpočtů.  

Obsah učiva chemických výpočtů 

Učivo o chemických výpočtech by mělo obsahovat všechny výpočty, se kterými se 

průměrný člověk může pravidelně setkávat ve svém životě. Nejčastější jsou následující 

veličiny vyjadřující složení směsí: 

• hmotnostní zlomek 𝑤𝑤 – časté vyjádření složení směsí; 

• objemový zlomek 𝜑𝜑 – složení alkoholických nápojů; 

• hmotnostní koncentrace 𝛾𝛾 – složení většiny nápojů; 

• koncentrace látkového množství 𝑐𝑐 – často využívaná v medicíně, např. obsah 

cukru v krvi. 

V učebnicích je vhodné se zmínit o výpočtu hustoty 𝜌𝜌 a o způsobech vyjádření 

rozpustnosti látek. 

Je potřeba také zařadit výpočty relativní molekulové hmotnosti 𝑀𝑀R a látkového 

množství 𝑛𝑛, které jsou nezbytné pro výše zmíněné výpočty. 

Do učiva je také nutno zařadit vyčíslování chemických rovnic, výpočty z chemických 

rovnic a základní termochemické výpočty, které jsou nezbytné pro doplnění teoretického 

učiva. 

Tematické zaměření příkladů 

Častým problémem chemických výpočtů je absence kontextu, žáci tedy mohou postrádat 

smysl, proč danou úlohu řeší. Cílem chemických výpočtů nemá být pouze naučit daný 
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typ výpočtu, ale také ukázat, v jaké souvislosti se dané výpočty používají  

a jaké je jejich využití v reálném světě, nejenom v teoretické chemii či v laboratorní praxi.  

Výpočetní úlohy by měly být doplněny o informace týkající se reálného světa a situací, 

ve kterých se žáci mohou setkat s daným výpočtem. Toto zapojení doplňujících informací 

může žáky motivovat k řešení daného výpočtu a podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Délka textu a čtenářská gramotnost 

Snahy o úsporu místa v učebnicích nebo o naprostou jednoznačnost příkladů většinou 

vedou k přílišnému zkracování zadání, až nakonec zadání obsahuje pouze nezbytné údaje 

a nic víc. Žáci pak nabývají dojmu, že chemické výpočty se skládají pouze z počítání  

a jakákoli informace, která je v zadání navíc, je pro ně matoucí. Cílem výuky chemických 

výpočtů by mělo být nejenom naučit počítat, ale také nalézt potřebné údaje v textu zadání 

či v tabulkách nebo jiných zdrojích. Čtenářská gramotnost by se měla týkat nejenom 

četby krásné literatury a textů patřících do sociálních věd, ale také technicky  

a přírodovědně zaměřených textů. 

Zadání výpočetních úloh by nemělo být omezeno pouze na nezbytné informace, mělo by 

obsahovat informace navíc, čímž jsou žáci nuceni s textem více pracovat a dochází 

k rozvoji čtenářské gramotnosti. Výpočetní úlohy s rozšířeným zadáním lze také využít 

jako doplnění osvojovací fáze jiného tématu, čímž jsou žákům předány kvantitativní 

informace o tématu. 

Grafické prvky 

Omezování či naprostá absence grafických prvků v zadání je dalším z problémů. Výuka 

chemických výpočtů by se neměla omezovat jen na počítání, práce s tabulkami nebo grafy 

je také nezbytnou součástí chemického potažmo polytechnického vzdělávání. V dnešní 

době, kdy jsou běžně dostupné dataprojektory ve školách, je také možné využívat 

videozáznamy daných dějů. Obrázky či fotografie lze také využít v pracovních listech pro 

oživení textu, tedy jako motivační prvek. 

Výpočetní úlohy by měly být doplněni nejenom o motivační obrázky, ale také o grafy, 

schémata či tabulky, které lze využít jako součást zadání. Žáci se s grafy či tabulkami 

setkávají v běžném životě a je nezbytné, aby s nimi uměli pracovat. 
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Formulace příkladů 

Dalším z problémů jsou ne vždy vhodné formulace příkladů, především tedy otázek. 

Otázka typu „Kolik gramů je…“ nebo „Kolik ml obsahuje…“ jasně sděluje žákovy, že 

očekáváme výsledek příkladu v gramech nebo mililitrech, ale z pohledu rozvoje 

kompetencí žáků není vhodná. Žáci vědí, jaké jednotky má výsledek, ale již pro ně nemusí 

být zřejmé, o jakou veličinu se jedná.  

Zadání výpočetních úloh by mělo obsahovat formulace typu: „Jaká je hmotnost…“ nebo 

„Jaká je látková koncentrace...“. Tyto formulace jednoznačně určují hledanou veličinu 

a žák je nucen zamyslet se nad tím, které jednotky jsou vhodné či nevhodné a je tedy více 

motivován pracovat s převody jednotek.  

Z doporučení vyplývá, že je žádoucí, aby alespoň část úloh byla úlohami tzv. 

multikomponentními. 

 

2.4 Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie 
Multikomponentní úlohy jsou „takové úlohy, které jsou zaměřené většinou k jednomu 

konkrétnímu komplexnímu tématu, přičemž každou takovou úlohu tvoří obvykle ještě 

soubor dílčích úloh (složek, komponent) často různého typu a obsahového zaměření. 

Multikomponentní úlohy mají na počátku více či méně rozsáhlý úvodní text, graf, obrázek 

nebo jiný písemný materiál vztahující se k problematice daného tématu. Tyto úlohy tak 

předkládají žákům mnohem realističtější problémy k řešení, než je tomu v případě 

pouhých izolovaných úloh, a pro žáky jsou proto i více motivujícím prvkem v jejich učení 

se přírodním vědám“ (25). 

Na Slovensku se pro tento typ úloh používá termín komplexné úlohy. „Komplexné úlohy 

sú tvorené úvodným textom, grafom alebo obrázkom a predkladajú žiakom realistické 

problémy zo života. Ukazujú tak problémy, ktoré vyžadujú používať a kombinovať 

vedomosti a zručnosti z viacerých predmetov a zároveň použitie rôznych všeobecných 

zručností, ako je rozhodovať sa medzi niekoľkými alternatívami, argumentovať, 

diskutovať, vyberať z viacerých variantov ten najlepší a pod. Komplexné úlohy tiež 

vyžadujú, aby sa žiak venoval téme systematicky a snažil sa problém postupne vyriešiť. 

(26) 
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Výzkumem, tvorbou a ověřováním multikomponentních úloh se zabývala Trčková ve své 

disertační práci (27). Autorka ověřovala jak úlohy bez výpočtů, tak úlohy obsahující 

výpočty.  

Zjištění z ověřování multikomponentních úloh obsahujících výpočty: 

• nejobtížnější pro žáky byly interdisciplinární úlohy zasahující do matematiky či 

fyziky 

• průměrná úspěšnost řešení úloh bez výpočtu byla výrazně vyšší než úspěšnost 

řešení úloh s výpočtem 

• žáci jsou nedostatečně motivováni řešit úlohy obsahující výpočet a složitější úlohy 

často neřeší. 

Z výzkumu Trčkové (27) vyplývá, že ačkoli je využití multikomponentních úloh ve výuce 

žádoucí, žákům tyto úlohy činí potíže, obzvláště pokud tyto úlohy obsahují chemické 

výpočty. 

V praktické části diplomové práce budou vytvořeny pracovní listy obsahující 

multikomponentní úlohy s výpočty, které budou respektovat doporučení uvedená v kap. 

2.3.2. Vytvořené úlohy budou pilotně ověřeny na G a ZŠ. Výběr respondentů bude 

proveden dle možností autora. 

K hledání způsobu zlepšení osvojování těchto typů úloh bude využit akční výzkum. 

 

2.5 Akční výzkum ve výuce 
„Akční výzkum dnes představuje účinný způsob sebevzdělávání a nástroj změny v sociální 

realitě. Je využíván v medicíně, v managementu, v sociálních vědách i v pedagogice. 

Obzvláště ve vzdělávání zaznamenal akční výzkum v posledních dvaceti letech mohutný 

rozvoj. Je využíván jako nástroj profesního vzdělávání učitelů, rozvoje kurikula  

a zlepšování dosavadní praxe.“ (28) 

Akční výzkum je formou aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Akční výzkum je 

uskutečňován přímo učiteli v praxi a umožňuje studovat reálnou školní situaci. 

„Cílem akčního výzkumu je zvýšit profesionalitu učitele, rozvíjet jeho pedagogické 

myšlení a dovednosti, ovlivnit hodnotovou orientaci i posílit jeho naději a víru v možnosti 

zlepšení vlastní pedagogické praxe.“ (29) 
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V literatuře lze najít různá dělení a kroky akčního výzkumu, všechny modely obsahují tři 

základní kroky: 

• analýza problému, který se objevil 

• akce, která má daný problém řešit 

• reflexe – vyhodnocení výsledků akce 

Každý výzkumník si následně tento model upravuje dle potřeb svého výzkumu. (30) 

Problém, který bude řešen v rámci akčního výzkumu, bude zaměřen na obtíže při řešení 

výpočtových úloh žáků základních a středních škol. V rámci akce budou žáci mít možnost 

procvičovat obtížné části chemických výpočtů a důkladně se s nimi seznámit a v rámci 

reflexe bude zjištěn výsledek této akce.  
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3 Pracovní listy s řešením 
V rámci praktické části bylo vytvořeno pět pracovních listů na různá témata z předmětu 

chemie pro 1. – 3. ročník čtyřletých gymnázií a pro odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií. Vytvořené pracovní listy obsahují především chemické a matematické 

výpočty. Úlohy v pracovních listech jsou použitelné pro upevňovací fázi v chemických 

výpočtů v 1. ročníku nebo pro motivační, osvojovací či upevňovací fázi při výuce tématu, 

kterým se dané úlohy zabývají. 

Jednotlivá témata pracovních listů byla vybrána na základě následujících kritérií: 

• téma je uvedeno v RVP ZV nebo RVP G 

• téma bývá zařazováno do českých učebnic chemie 

• téma patří mezi známé a často diskutované problémy udržitelného rozvoje 

Na základě těchto kritérií byla zpracována následující témata: 

• Cukry kolem nás – cukry v nápojích – viz 3.1 

• Zdroje energie – srovnání typů elektráren – viz 3.2 

• Klimatické změny – uhlíková stopa – viz 3.3 

• Lidské zdraví – xenobiotika – viz 3.4 

• Kvalita vody – pitná voda – viz 3.5 

Pracovní listy byly rozděleny na 3 nebo 4 tematické části. Odhadovaná časová náročnost 

pracovních listů byla 40 minut. 

Pro ověřování na gymnáziu byly po konzultaci s vyučujícími tříd, kde ověřování mělo 

probíhat, vybrány pracovní listy „Klimatické změny“, „Lidské zdraví“ a „Zdroje 

energie“. K pracovním listům byly vytvořeny dotazníky zaměřené na subjektivní vnímání 

obtížnosti a zajímavosti úloh v pracovním listu a na problémy žáků při řešení daných 

pracovních listů – viz Příloha 8, 9 a 10. 
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3.1 Cukry kolem nás 
Sacharidy jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Můžeme je 

rozdělit na jednoduché sacharidy (cukry), mezi které patří např. 

glukóza, fruktóza a sacharóza, a složité sacharidy 

(polysacharidy), mezi které patří např. škrob. 

Sacharidy jsou nezbytnou složkou potravy a lidské tělo bez nich nemůže fungovat. Pokud 

je ale příjem sacharidů a obzvláště cukrů příliš vysoký, dochází k přeměně přebytečných 

sacharidů na tuky a k jejich ukládání.  

1. Cukr v nápojích 

V dnešní době jsou velmi populární slazené nápoje (např. Coca-

Cola) a mnohdy si ani neuvědomujeme, jak vysoký je obsah 

cukrů v těchto nápojích. 

Limonády obvykle obsahují 11 g cukrů na 100 ml 

nápoje. Jakou hmotnost cukru obsahuje jedna lahev tohoto nápoje o objemu 

2,25 l? Kolika kostkám cukru (6 g) tato hmotnost odpovídá? 

Známé veličiny 

𝑉𝑉 = 100 ml               𝑚𝑚 = 11 g               𝑉𝑉lahev = 2,25 l               𝑚𝑚kostka = 6 g 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚lahev =?                    𝑁𝑁kostka =? 

Známé vztahy 

Hmotnostní koncentrace cukru – 𝛾𝛾cukr = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

               𝛾𝛾cukr = 𝑚𝑚lahev
𝑉𝑉lahev

 

Počet kostek – 𝑁𝑁kostka = 𝑚𝑚lahev
𝑚𝑚kostka

 

Výpočet 
𝑚𝑚
𝑉𝑉

= 𝑚𝑚lahev
𝑉𝑉lahev

                                      𝑚𝑚lahev = 𝑚𝑚∙𝑉𝑉lahev
𝑉𝑉

                         𝑚𝑚lahev =̇ 248 g 

𝑁𝑁kostka = 𝑚𝑚lahev
𝑚𝑚kostka

                           𝑁𝑁kostka = 𝑚𝑚∙𝑉𝑉lahev
𝑚𝑚kostka∙𝑉𝑉

                       𝑁𝑁kostka =̇ 41 

Odpověď 

Jedna lahev limonády obsahuje 248 g cukru, což odpovídá přibližně 41 kostkám cukru. 
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2. Výroba glukózo-fruktózového sirupu 

V dnešní době dochází k nahrazování cukru v nápojích  

a ostatních výrobcích glukózo-fruktózovým nebo fruktózo-

glukózovým sirupem, který je levnější než sacharóza. Je to 

proto, že sirup se vyrábí ze škrobu, který je extrahován 

z kukuřice, brambor nebo obilí, následně je hydrolyticky štěpen 

na glukózu a část glukózy je pomocí enzymů přeměněna na fruktózu.  

2.1 Jakou hmotnost škrobu je potřeba zpracovat pro výrobu glukózo-fruktózového 

sirupu potřebného pro výrobu balení (6 lahví o objemu 2,25 l) limonády 

z úlohy 1? Výsledná hmotnost vyrobené glukózy a fruktózy je stejná jako 

hmotnost hydrolyzovaného škrobu. 

Známé veličiny 

𝑁𝑁lahev = 6                                𝑚𝑚lahev = 248 g    

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚škrob =?                    𝑚𝑚cukr =? 

Známé vztahy 

Hmotnostní cukru v balení – 𝑚𝑚cukr = 𝑁𝑁lahev ∙ 𝑚𝑚lahev                

Hmotnost škrobu – 𝑚𝑚škrob = 𝑚𝑚cukr 

Výpočet 

𝑚𝑚cukr = 𝑁𝑁lahev ∙ 𝑚𝑚lahev         𝑚𝑚cukr = 1488 g        𝑚𝑚škrob = 𝑚𝑚cukr     𝑚𝑚škrob = 1488 g 

Odpověď 

Pro výrobu jednoho balení limonády je potřeba 1488 g škrobu. 

2.2 Jakou hmotnost brambor je potřeba zpracovat pro výrobu škrobu z úlohy 2.1? 

Hmotnostní zlomek škrobu v bramborách je 18 % a účinnost extrakce škrobu je 

50 %. 

Známé veličiny 

𝑚𝑚škrob = 1488 g                   𝑤𝑤škrob = 0,18                      𝑤𝑤extrakce = 0,5 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚bramb =?                     

Známé vztahy 

Hmotnostní zlomek extrahovaného škrobu – 𝑤𝑤extrakce = 𝑚𝑚škrob
𝑚𝑚škr−celk
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Hmotnostní zlomek škrobu v bramborách – 𝑤𝑤škrob = 𝑚𝑚škr−celk
𝑚𝑚bramb

                

Výpočet 

𝑚𝑚škr−celk = 𝑤𝑤škrob ∙ 𝑚𝑚bramb             𝑚𝑚škr−celk = 𝑚𝑚škrob
𝑤𝑤extrakce

 

𝑤𝑤škrob ∙ 𝑚𝑚bramb = 𝑚𝑚škrob
𝑤𝑤extrakce

               𝑚𝑚bramb = 𝑚𝑚škrob
𝑤𝑤extrakce∙𝑤𝑤škrob

 

𝑚𝑚bramb =̇ 16,5 kg 

Odpověď 

Pro výrobu zadané hmotnosti škrobu je potřeba přibližně 16,5 kg brambor. 

2.3 Jakou plochu zemědělské půdy je potřeba využít pro vypěstování brambor  

o hmotnosti dle úlohy 2.2, je-li výtěžek brambor 30 t na 1 ha zemědělské půdy? 

Plocha půdy .............................. hmotnost brambor 

1 ha .................................................................. 30 t 

𝑆𝑆 ................................................................. 16,5 kg 

𝑆𝑆 =
104 m2

30 ∙ 103 kg
∙ 16,5 kg 

𝑆𝑆 = 5,5 m2 

Odpověď 

Pro vypěstování zadané hmotnosti brambor je potřeba 5,5 m2 zemědělské půdy. 

 

  



29 
 

3. Cukry a energie 

Nejdůležitější funkcí sacharidů v lidském těle je funkce zdroje 

energie. Energetické hodnoty u potravin bývají vyjádřeny 

pomocí kilokalorií (kcal) nebo kilojoulů (kJ) (1 kcal je rovna 

4,185 kJ).  

3.1 Jakou hmotnost sacharidů, bílkovin a tuků by měl člověk přijmout za jeden den 

pro pokrytí energetických požadavků těla, je-li jeho denní příjem 2000 kcal 

a 55 % energie by měly pokrýt sacharidy, 30 % tuky a 15 % bílkoviny?  

Z 1 g sacharidů nebo bílkovin získá lidské tělo přibližně 4 kcal energie a z 1 g 

tuků získá přibližně 9 kcal. 

Celkový příjem energie – 2000 kcal .......... 100 % 

Sacharidy 

55 % ~ 1100 kcal 

Tuky  

30 % ~ 600 kcal 

Bílkoviny  

15 % ~300 kcal 

1 g ........................... 4 kcal 

𝑚𝑚s .................... 1100 kcal 

1 g ........................... 4 kcal 

𝑚𝑚t ....................... 600 kcal 

1 g ........................... 4 kcal 

𝑚𝑚b ...................... 300 kcal 

𝑚𝑚s = 275 g 𝑚𝑚t =̇ 67 g 𝑚𝑚b = 75 g 

Odpověď 

Člověk by měl přijmout přibližně 275 g sacharidů, 67 g tuků a 75 gramů bílkovin. 

3.2 Cukry by měly tvořit maximálně 1/5 z celkového denní příjmu sacharidů. Jaký 

objem limonády z úlohy 1 pokryje denní maximum cukrů pro člověka z 3.1?  

Cukry – 1 5�  hmotnosti sacharidů 

𝑚𝑚c = 𝑚𝑚s
5

   𝑚𝑚c = 55 g 

Limonáda z 1 – 11 g cukrů ve 100 ml limonády 

Objem limonády ........................... Hmotnost cukru 

100 ml ............................................................. 11 g 

𝑉𝑉lim .................................................................. 55 g 

𝑉𝑉lim = 55 g
11 g

∙ 100 ml  

𝑉𝑉lim = 500 ml 

Odpověď 

500 ml limonády pokryje maximální denní příjem cukrů zadaného člověka. 
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4. Metabolismus sacharidů 

Složité sacharidy se v lidském těle štěpí na glukózu, které se dále zpracovává spoustou 

různých procesů, během kterých dochází k uvolňování energie. Zjednodušeně můžeme 

říct, že glukóza reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého a vody (tzv. metabolická 

voda). 

4.1 Zapište zjednodušenou reakci štěpení glukózy (C6H12O6). 

C6H12O6 + 6 O2
          
�⎯� 6 CO2 + 6 H2O 

4.2 Jaká hmotnost metabolické vody vznikne při štěpení sacharidů z 3.1? Pro 

zjednodušení počítejte, že sacharidy jsou tvořeny pouze glukózou.  

Známé veličiny 

𝑀𝑀gluk = 180 g ∙ mol−1         𝑀𝑀H2O = 18 g ∙ mol−1          𝑚𝑚gluk = 275 g    

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚H2O =? 

Známé vztahy 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

           

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛gluk ∶  𝑛𝑛H2O = 1 ∶ 6 

Výpočet 

6 ∙ 𝑛𝑛gluk = 𝑛𝑛H2O                    6 ∙ 𝑚𝑚gluk

𝑀𝑀gluk
= 𝑚𝑚H2O

𝑀𝑀H2O
                    𝑚𝑚H2O = 6 ∙ 𝑚𝑚gluk∙𝑀𝑀H2O

𝑀𝑀gluk
 

𝑚𝑚H2O = 165 g 

Odpověď 

Metabolickým štěpením zadané hmotnosti sacharidů vznikne 165 g metabolické vody. 
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3.2 Zdroje energie 
Elektrická energie je pro nás běžnou záležitostí. Využíváme ji každý 

den a většina z nás si nedokáže představit delší dobu bez např. nabití 

telefonu nebo zapnutí počítače. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak 

se elektřina vyrábí? Kolik surovin se spotřebuje pro pokrytí vaší 

spotřeby? V České republice se vyrábí přibližně 60 % elektrické 

energie v tepelných elektrárnách, 30 % v jaderných a 10 % z obnovitelných zdrojů. 

1. Hnědé uhlí 

Hnědouhelné elektrárny jsou v dnešní době stále hlavním 

zdrojem elektrické energie v ČR (45 % celkové výroby 

elektrické energie). 

1.1 Průměrná česká domácnost spotřebuje za rok 3,3 MWh 

elektrické energie. Jakou hmotnost hnědého uhlí je potřeba spálit v tepelné 

elektrárně pro pokrytí spotřeby domácnosti? Spalujeme hnědé uhlí o výhřevnosti 

11,5 MJ ∙ kg−1 a účinnost tepelné elektrárny při přeměně tepla na elektrickou 

energii je 40 %. 1 Wh = 3600 J 

Výhřevnost uhlí ......................... Účinnost 

11,5 MJ ∙ kg−1 .............................. 100 % 

𝐻𝐻el ................................................... 40 % 

𝐻𝐻el =
0,4 ∙ 11,5 MJ ∙ kg−1

1
 

𝐻𝐻el = 4,6 MJ ∙ kg−1 

Elektrická energie ................. Hmotnost 

4,6 MJ ............................................ 1 kg 

3,3 MWh = 11880 MJ ................... 𝑚𝑚uhli 

𝑚𝑚uhli =
11880 MJ ∙ 1 kg

4,6 MJ
 

𝑚𝑚uhli =̇ 2582 kg =̇ 2,58 t 

Odpověď 

Pro pokrytí spotřeby průměrné české domácnosti by bylo potřeba spálit přibližně 2,58 t 

hnědého uhlí. 
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1.2 Uhlí obsahuje síru, která se spaluje na oxid siřičitý, který může způsobovat 

ekologické problémy. Zapište rovnici hoření síry. Proč je produkt této reakce 

nebezpečný pro životní prostředí?  

S + O2
          
�⎯� SO2 nebo S8 + 8 O2

          
�⎯� 8 SO2 

Způsobuje kyselé deště, podílí se na vzniku redukčního smogu, který je nebezpečný 

pro lidi (dráždění a poškozování dýchacích cest). 

1.3 Hmotnostní zlomek síry v uhlí je 0,85 %. Jaká hmotnost oxidu siřičitého se uvolní 

při spálení uhlí o hmotnosti dle úlohy 1.1? (počítej s 2 t uhlí, pokud nemáš 1.1)  

Známé veličiny 

𝑤𝑤S = 0,0085         𝑀𝑀S = 32 g ∙ mol−1          𝑀𝑀SO2 = 64 g ∙ mol−1         𝑚𝑚uhli = 2,58 t 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚S =?                   𝑚𝑚SO2 =? 

Známé vztahy 

Hmotnostní zlomek síry v uhlí – 𝑤𝑤S = 𝑚𝑚S
𝑚𝑚uhli

  

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

           

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛S ∶  𝑛𝑛SO2 = 1 ∶ 1 

Výpočet                        𝑚𝑚S = 𝑤𝑤S ∙ 𝑚𝑚uhli          𝑚𝑚S = 21,93 kg 

𝑛𝑛S = 𝑛𝑛SO2                    𝑚𝑚S
𝑀𝑀S

= 𝑚𝑚SO2
𝑀𝑀SO2

                    𝑚𝑚SO2 = 𝑚𝑚S∙𝑀𝑀SO2
𝑀𝑀S

 

𝑚𝑚SO2 =̇ 43,9 kg 

Odpověď 

Spálením 2,58 t uhlí vznikne přibližně 43,9 kg oxidu siřičitého. 

1.4 Vzhledem k ekologické nebezpečnosti oxidu siřičitého se v elektrárnách 

používají metody odsiřování, kterými se oxid siřičitý odstraňuje z kouřových 

plynů. V prvním kroku reaguje oxid siřičitý s vápencem za vzniku oxidu 

uhličitého a vápenaté soli, která se v druhém kroku oxiduje kyslíkem 

v přítomnosti vody za vzniku dihydrátu síranu vápenatého (sádrovce). Doplňte 

reakce vzniku sádrovce z oxidu siřičitého. 

SO2 + CaCO3
          
�⎯� CaSO3 + CO2 

2 CaSO3 + O2 + 4 H2O
          
�⎯� 2 CaSO4 ∙ 2 H2O 
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1.5 Sádrovec, který se vyrobí v elektrárnách, se využívá např. ve stavebnictví pro 

výrobu sádrokartonu. Často používaným je sádrokarton o tloušťce 12,5 mm, který 

obsahuje přibližně 8,5 kg sádrovce na 1 m2. Jaká je hmotnost sádrovce vniklého 

odsířením oxidu siřitého o hmotnosti dle úlohy 1.3? Jakou plochu sádrokartonu 

můžeme vyrobit z tohoto sádrovce? 

Známé veličiny 

𝑚𝑚SO2 = 43,9 kg         𝑀𝑀sadr = 172 g ∙ mol−1          𝑀𝑀SO2 = 64 g ∙ mol−1          

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚sadr =?                    

Známé vztahy 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

           

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛sadr ∶  𝑛𝑛SO2 = 1 ∶ 1 

Výpočet                         

𝑛𝑛sadr = 𝑛𝑛SO2                    𝑚𝑚sadr
𝑀𝑀sadr

= 𝑚𝑚SO2
𝑀𝑀SO2

                    𝑚𝑚sadr = 𝑚𝑚SO2∙𝑀𝑀sadr

𝑀𝑀SO2
 

𝑚𝑚sadr =̇ 118 kg 

Hmotnost sádrovce ................. Plocha sádrokartonu 

8,5 kg .............................................................. 1 m2 

118 kg .................................................................. 𝑆𝑆 

𝑆𝑆 = 118 kg ∙ 1 m2

8,5 kg
 

𝑆𝑆 =̇ 13,9 m2 

Odpověď 

Odsířením oxidu siřičitého z úlohy 1.3 vznikne 118 kg sádrovce, ze kterého lze vyrobit 

přibližně 13,9 m2 sádrokartonu o tloušťce 12,5 mm. 
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2. Jaderná energie 

Druhým nejpoužívanějším zdrojem elektrické energie v ČR 

jsou jaderné elektrárny. V jaderných elektrárnách se používají 

palivové tyče, které jsou tvořeny peletami obsahujícími jaderné 

palivo. V ČR jsou používány pelety s oxidem uraničitým. 

Při obohacování jaderného paliva dochází k čištění rudy, 

následně separaci izotopů uranu 235 a 238 a poté k výrobě paliva, které má vyšší 

hmotnostní zlomek uranu 235 než je v přírodě běžné. 

2.1 Látkou v palivu, která podléhá jadernému štěpení, je izotop uranu 235; v jaderném 

palivu tvoří 3,5 % hmotnosti paliva. V přírodě je uran obsažen v ložiscích, která 

mají hmotnostní zlomek uranu 0,15 % a z toho 0,73 % tvoří izotop 235. Jakou 

hmotnost horniny z ložiska uranu je potřeba zpracovat pro výrobu 8 g jaderného 

paliva, což je hmotnost, která pokryje spotřebu průměrného obyvatele ČR? 

Nápověda: hmotnost U92
235  musí být stejná v palivu i ve smolinci.  

Známé veličiny 

𝑚𝑚pal = 8 g          𝑤𝑤235,1 = 0,035          𝑤𝑤235,2 = 0,0073         𝑤𝑤U = 0,0015 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚hor =?                    

Známé vztahy 

Hmotnostní zlomek U92
235  v palivu – 𝑤𝑤235,1 = 𝑚𝑚235

𝑚𝑚pal
 

Hmotnostní zlomek uranu ve smolinci – 𝑤𝑤U = 𝑚𝑚U
𝑚𝑚hor

 

Hmotnostní zlomek U92
235  v uranu ze smolince –  𝑤𝑤235,2 = 𝑚𝑚235

𝑚𝑚U
 

Výpočet                         

𝑚𝑚hor = 𝑚𝑚U
𝑤𝑤U

            𝑚𝑚U = 𝑚𝑚235
𝑤𝑤235,2

            𝑚𝑚235 = 𝑚𝑚pal ∙ 𝑤𝑤235,1 

𝑚𝑚hor = 𝑚𝑚235
𝑤𝑤235,2∙𝑤𝑤U

          𝑚𝑚hor = 𝑚𝑚pal∙𝑤𝑤235,1

𝑤𝑤U∙𝑤𝑤235,2
 

𝑚𝑚hor =̇ 25,6 kg 

Odpověď 

Pro výrobu 8 g jaderného paliva je potřeba zpracovat přibližně 25,6 kg horniny 

z ložiska uranu. 
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2.2 Při zásahu jádra izotopu uranu 235 neutronem dochází k rozštěpení jádra na dva 

prvky a uvolní se několik neutronů. Doplňte produkty následujících štěpných 

reakcí. Nápověda: během štěpných reakcí se celkový počet protonů a neutronů 

nemění. 

n0
1 + U92

235           
�⎯� 2 n0

1 + Ba56
139 + Kr36

95
            

n0
1 + U92

235           
�⎯� 3 

 
 n0
1 + La57

144
+ Br35

89
            

n0
1 + U92

235           
�⎯� 5 n0

1 + Sr38
91

+ Xe54
140

            

3. Obnovitelné zdroje 

Alternativou neobnovitelných paliv mohou být obnovitelné 

zdroje energie, mezi které patří biopaliva, fotovoltaické, větrná, 

vodní a geotermální energie. V ČR mají z obnovitelných zdrojů 

nejvyšší zastoupení tepelné elektrárny spalující biomasu a poté 

fotovoltaické elektrárny. 

3.1 Průměrný obyvatel ČR spotřebuje 1,3 MWh elektrické energie za rok, Praha má 

1,3 milionu lidí. Jaká je plochy solárních panelů potřebná pro pokrytí spotřeby 

elektrické energie obyvatel Prahy? Počítejte s produkcí 80 kWh elektrické 

energie na 1 m2 solárního panelu. Srovnejte vámi vypočítanou plochu s celkovou 

plochou využitou pro bydlení v Praze, která je cca 110 km2. 

Počet obyvatel ............... Spotřeba energie 

1 ............................................... 1,3 MWh 

1300000 ............................................. 𝐸𝐸el 

𝐸𝐸el =
1300000 ∙ 1,3 MWh

1
 

𝐸𝐸el = 1,69 TWh 

Elektrická energie .............. Plocha panelů 

80 kWh ............................................ 1 m2 

1,69 TWh .............................................. 𝑆𝑆 

𝑆𝑆 =
1,69 ∙ 109 kWh ∙ 1 m2

80 kWh
 

𝑆𝑆 = 2,11 ∙ 107 m2 =̇ 21 km2 

Odpověď 

Pro pokrytí spotřeby elektrické energie pro všechny obyvatele prahy by bylo potřeba 

přibližně 21 km2, což je přibližně pětina plochy využité pro bydlení v Praze. 
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4. Srovnání zdrojů 

Přiřaďte jednotlivé výhody a nevýhody k jednotlivým typům elektráren. Napište, zda se 

jedná o výhodu (V) nebo nevýhodu (N). Ke každé elektrárně přiřaďte alespoň čtyři 

výhody nebo nevýhody a označte je V nebo N. 

neobnovitelný zdroj                       potřeba velké plochy                     radioaktivní odpad 

dostupný v ČR (např. těžba)                              malá hmotnost paliva (snadná přeprava) 

regulovatelnost výkonu             nemožnost regulace výkonu                 obnovitelný zdroj 

emise CO2 a dalších plynů                        nízké emise                     velká hmotnost paliva 

ne vždy použitelné, záleží na regionu            možnost instalace pro přímé napájení domu 

 

Hnědouhelné elektrárny 

Výhody 

Dostupný v ČR 

Regulovatelnost výkonu 

Nevýhody 

Emise CO2 a dalších plynů 

Neobnovitelný zdroj 

Velká hmotnost paliva 

Jaderné elektrárny 

Výhody 

Malá hmotnost paliva 

Nízké emise 

Nevýhody 

Radioaktivní odpad 

Neobnovitelný zdroj 

Nemožnost regulace výkonu 

Fotovoltaické elektrárny 

Výhody 

Obnovitelný zdroj 

Možnost přímého napájení domu 

Nízké emise 

Nevýhody 

Potřeba velké plochy 

Nemožnost regulace výkonu 

Ne vždy použitelné, záleží na regionu 
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3.3 Klimatické změny 
Každý z nás již slyšel o globálním oteplování způsobeném skleníkovými 

plyny. Jedním z indikátorů, který se používá pro popis tohoto problému, je 

tzv. uhlíková stopa. Tento indikátor je definován jako množství 

skleníkových plynů vyprodukovaných lidskou aktivitou, které je 

přepočítané na hmotnost CO2 (kilogramy, tuny). Velkou část skleníkových 

plynů produkovaných lidskou populací tvoří právě oxid uhličitý. 

1. Lidé, zvířata a oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je produktem dýchání organismů. V Tabulce 2 

naleznete odhad emisí oxidu uhličitého, který dýcháním vyprodukuje 

lidstvo a populace některých domácích zvířat. Emise jsou vyjádřeny 

pomocí hmotnosti uvolněného uhlíku (C). 

Tabulka 2 - Přímé metabolické emise produkované lidstvem a domestikovanými zvířaty 

Druh Velikost populace (miliony) Produkce C (𝐆𝐆𝐆𝐆/𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫) 

Člověk 6100 0,57 

Skot 1349 0,94 

Prasata 1000 0,22 

Kozy 740 0,08 

Ovce 1050 0,08 

Kur domácí 15090 0,09 
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1.1 Jakou hmotnost CO2 vyprodukuje lidstvo a jakou hmotnost vyprodukují domácí 

zvířata dohromady? Nezapomeňte přepočítat hmotnost vyprodukovaného C na 

CO2. 

Známé veličiny 

𝑀𝑀C = 12 g ∙ mol−1        𝑀𝑀CO2 = 44 g ∙ mol−1        𝑚𝑚C,L = 0,57 Gt        𝑚𝑚C,D = 1,41 Gt 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚CO2,L = ?                    𝑚𝑚CO2,D = ? 

Známé vztahy 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛C ∶  𝑛𝑛CO2 = 1 ∶  1 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

 

Výpočet 
𝑚𝑚C,L

𝑀𝑀C
=

𝑚𝑚CO2,L

𝑀𝑀CO2

 

𝑚𝑚CO2,L =
𝑚𝑚C,L ∙ 𝑀𝑀CO2

𝑀𝑀C
 

𝑚𝑚CO2,L =̇ 2,1 Gt 

𝑚𝑚CO2,D

𝑀𝑀CO2

=
𝑚𝑚C,L

𝑀𝑀C
 

𝑚𝑚CO2,D =
𝑚𝑚C,L ∙ 𝑀𝑀CO2

𝑀𝑀C
 

𝑚𝑚CO2,D =̇ 5,1 Gt 

Odpověď 

Lidstvo vyprodukuje za rok přibližně 2,1 Gt a domácí zvířata 5,1 Gt oxidu uhličitého.  

1.2 Jakou hmotnost oxidu uhličitého vydýchá jeden člověk za rok?  

Známé veličiny 

𝑚𝑚CO2,L = 2,1 Gt                    𝑁𝑁 = 6,1 ∙ 109 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚CO2,1 = ?                    

Známé vztahy 

Produkce celé populace – 𝑚𝑚CO2,L = 𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚CO2,1 

Výpočet 

𝑚𝑚CO2,1 =
𝑚𝑚CO2,L

𝑁𝑁
 

𝑚𝑚CO2,1 =̇ 344 kg 

Odpověď 

Člověk za rok vyprodukuje přibližně 344 kg oxidu uhličitého.  
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2. Vydechující automobily 

Dalším z významných zdrojů oxidu uhličitého je spalování paliv  

v dopravě. Evropská unie vydala v roce 2014 nařízení, které 

stanovuje limity emisí CO2 pro osobní automobily s platností od roku 

2020 na 95 g/km.  

Jedním z hlavních paliv, která se v automobilové dopravě používají, 

je benzín. Benzín je směsí kapalných uhlovodíků s počtem atomů C 5 – 12. Pro 

jednoduchost počítejme, že se benzín skládá ze 100 % z isooktanu (2,2,4-trimethylpentan, 

C8H18, 𝜌𝜌 = 0,688 g ∙ cm−3). 

2.1 Zapište rovnici hoření isooktanu. Jaké jsou produkty spalování benzínu?  

2 C8H18 + 27 O2
          
�⎯� 16 CO2 + 18 H2O 

Produkty hoření benzínu jsou oxid uhličitý a voda 

2.2 Dnešní automobily mají spotřebu kolem 6,5 l na 100 km. Jakou maximální 

spotřebu benzínu (litry na 100 km) může mít osobní automobil, aby plnil emisní 

limit 95 g/km?  

Známé veličiny 

𝑀𝑀benzin = 114 g ∙ mol−1          𝑀𝑀CO2 = 44 g ∙ mol−1            𝜌𝜌benzin = 0,688 g ∙ cm−3 

𝑚𝑚CO2 = 9500 g 

Neznámé veličiny 

𝑉𝑉benzin = ?                    

Známé vztahy 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛CO2 ∶ 𝑛𝑛benzin = 8 ∶ 1 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

 

Hustota – 𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

Výpočet 

𝑛𝑛benzin = 𝑛𝑛CO2
8

              𝑚𝑚benzin
𝑀𝑀benzin

= 𝑚𝑚CO2
8∙𝑀𝑀CO2

               𝑚𝑚benzin = 𝑚𝑚CO2∙𝑀𝑀benzin

8∙𝑀𝑀CO2
 

𝑉𝑉benzin = 𝑚𝑚benzin
𝜌𝜌benzin

          𝑉𝑉be = 𝑚𝑚CO2∙𝑀𝑀benzin

8∙𝑀𝑀CO2∙𝜌𝜌benzin
 

𝑉𝑉benzin =̇ 4,5 l 

Odpověď 

Maximální spotřeba benzínu musí být do 4,5 l.  
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2.3 Jakou hmotnost oxidu uhličitého vyprodukuje automobil s emisemi 95 g/km, 

který za rok ujede 9000 km? 

Spotřeba ........................................................ Dráha 

95 g ................................................................ 1 km 

𝑚𝑚CO2 ........................................................ 9000 km 

𝑚𝑚CO2 = 95 g ∙ 9000 km
1 km

 

𝑚𝑚CO2 = 855 kg 

Odpověď 

Automobil vyprodukuje za rok 855 kg oxidu uhličitého.  

 

3. Kolik „váží“ elektřina? 

Dalším významným zdrojem emisí CO2 je výroba 

elektrické energie. Podíl jednotlivých druhů 

elektráren na její výrobě (energetický mix) České 

republiky v roce 2016 je zobrazen v Grafu 1.  

Emise jednotlivých druhů elektráren (CO2 v kg na  

1 kWh) jsou zapsány v Tabulce 3: 

Tabulka 3 - Emise CO2 v závislosti na palivu 
Zdroj 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐 (kg na 1 kWh) 

Hnědé uhlí 1,10 

Černé uhlí 0,95 

Zemní plyn 0,50 

Jádro 0,03 

Obnovitelné zdroje 0,01 - 0,2  

3.1 Kolik procent elektrické energie se v ČR vyrobí v elektrárnách s vysokými 

emisemi oxidu uhličitého (nad 0,3 kg na 1 kWh)? 

Dle Tabulka 3 mají vysoké emise uhelné elektrárny, elektrárny spalující zemní plyn 

mají emise nižší, ale pořád se dají řadit k elektrárnám s vysokými emisemi CO2. 

Bez zemního plynu: 44 % + 7 % = 51 % 

Se zemním plynem: 44 % + 7 % + 8,5 % = 59,5 % 

44,0%

7,0%8,5%

30,5%

10,0%

Hnědé uhlí Černé uhlí

Zemní plyn Jádro

Obnovitelné zdroje

Graf 1 – Energetický mix ČR 2016 
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Výsledná průměrná produkce CO2 je v ČR přibližně 0,6 kg na 1 kWh elektrické energie. 

Průměrná česká domácnost v roce 2015 spotřebovala 3,3 MWh elektrické energie, 

průměrná spotřeba jednoho obyvatele je 1,3 MWh. 

3.2 Jaká hmotnost oxidu uhličitého se vyprodukuje v elektrárně na pokrytí spotřeby 

průměrného občana a průměrné domácnost v ČR za 1 rok? 

Spotřeba ......................................... Produkce CO2 

1 kWh .................................................... 0,6 kg 

1,3 MWh ................................................... 𝑚𝑚ob 

3,3 MWh ................................................... 𝑚𝑚do 

𝑚𝑚ob = 0,6 kg ∙ 1300 kWh
1 kWh

                       𝑚𝑚do = 0,6 kg ∙ 3300 kWh
1 kWh

 

𝑚𝑚ob = 780 kg                                      𝑚𝑚do = 1980 kg 

Odpověď 

Pro pokrytí spotřeby elektřiny občana se vyprodukuje 780 kg a pro průměrnou 

domácnost 1980 kg oxidu uhličitého. 

3.3 O kolik se sníží hmotnost vyprodukovaného CO2 za rok, pokud nahradíme  

v domácnosti klasické žárovky (5 ks, 60 W, 1000 h za rok) LED žárovkami (5 ks, 

9 W, 1000 h za rok)? 

Počet ...................................Doba ...................Rozdíl spotřeby 

1 .........................................1 h ................................... 51 Wh 

5 .........................................1000 h ....................................𝐸𝐸el 

𝐸𝐸el = 51 Wh ∙ 5∙1000 h
1∙1 h

  

𝐸𝐸el = 255 kWh 

 

Spotřeba ......................................... Produkce CO2 

1 kWh ........................................................ 0,6 kg 

255 kWh ...................................................... 𝑚𝑚CO2 

𝑚𝑚CO2 = 0,6 kg ∙ 255 kWh
1 kWh

  

𝑚𝑚CO2 = 153 kg                                       

Odpoveď 

Výměnou pěti klasických žároved za LED žárovky dojde ke snížení produkce oxidu 

uhličitého o 153 kg. 
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4. Beton kolem nás 

Některé zdroje CO2 jsou dost překvapivé. Např. výroba 

betonu, který patří mezi nejpoužívanější suroviny na 

světě, je jedním z největších producentů skleníkových 

plynů.  

Základní součástí betonu je cement, jehož výroba začíná 

vypálením směsi, která se z velké části skládá z vápence. Při vypalování se používají jak 

klasická paliva, tak i alternativní (např. biomasa, pneumatiky, použité oleje). 

Vypalováním vzniká tzv. slínek. 

Výsledný cement může obsahovat 20 až 100 % slínku a zbylou část tvoří různé příměsi 

např. vysokopecní struska, popílek a kalcinovaná břidlice. 

4.1 Jakým způsobem (z jakých látek) vzniká při výrobě cementu oxid uhličitý? Pokud 

je to možné, zapiš chemickou rovnicí. 

a) Vypálení vápence CaCO3
𝑡𝑡>1000 °C
�⎯⎯⎯⎯⎯� CaO + CO2 

 

b) Spalování paliv 

4.2 Celková produkce oxidu uhličitého v cementárně je 0,78 t CO2 na 1 t slínku. Jaká 

hmotnost oxidu uhličitého se vyprodukovala při výrobě cementu potřebného na 

vybetonování základů rodinného domu? Objem spotřebovaného betonu je 70 m3, 

na 1 m3 betonu bylo použito 350 kg cementu, který obsahuje 75 % slínku. 

Objem betonu ............................................ Hmotnost cementu 

1 m3 ............................................................................. 350 kg 

70 m3 ................................................................................ 𝑚𝑚ce 

𝑚𝑚ce = 350 kg ∙
70 m3

1 m3  

𝑚𝑚ce = 24,5 t 

 

Hmotnost cementu ........................................ Hmotnost slinku 

1 t ................................................................................... 0,75 t 

24,5 t ................................................................................. 𝑚𝑚sl 
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Výpočet 

𝑚𝑚sl = 0,75 t ∙
24,5 t

1 t
 

𝑚𝑚sl =̇ 18,4 t 

 

Hmotnost slinku ............................................... Hmotnost CO2 

1 t .................................................................................. 0,78 t 

18,4 t .............................................................................. 𝑚𝑚CO2 

𝑚𝑚CO2 = 0,78 t ∙
18,4 t

1 t
 

𝑚𝑚CO2 = 14,4 t 

Odpověď 

Výrobou betonu potřebného k vybetonování základů rodinného domu bylo 

vyprodukováno 14,4 t oxidu uhličitého. 
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3.4 Lidské zdraví 
Každý den se naše tělo setkává s řadou látek, které se v našem organismu běžně 

nevyskytují a ani by se vyskytovat neměly. Tyto látky se označují jako xenobiotika. 

Některá xenobiotika jsou pro lidské tělo nebezpečná pouze při vyšších koncentracích, jiná 

naše tělo poškozují při dlouhodobém působení, ale existují také látky vysoce toxické  

a nebezpečné i v malých koncentracích. 

1. Ethanol 

Ethanol je xenobiotikem, se kterým se dobrovolně setká během 

svého života většina z nás. Do našeho těla se může dostává 

převážně konzumací alkoholických nápojů. Množství ethanolu 

v lidském těle se vyjadřuje pomocí hmotnostního zlomku 𝑤𝑤 

ethanolu v krvi (přesněji v tělních tkáních), a to v promile ‰ (desetina procenta). 

1.1 Kolik promile ethanolu (EtOH, 𝜌𝜌 = 0,789 g ∙ cm−3) bude mít muž a kolik žena 

po vypití lahve rumu (𝑉𝑉 = 0,5 l, 𝜑𝜑EtOH = 0,4) „na ex“ (najednou)? Muž váží 

80 kg, tělní tkáně metabolizující ethanol tvoří přibližně 75 % hmotnosti, žena váží 

65 kg a tělní tkáně metabolizující ethanol tvoří přibližně 50 %. Obsah alkoholu 

v lahvi se vyjadřuje pomocí objemového zlomku 𝜑𝜑. 

Známé veličiny 

𝑉𝑉lahev = 0,5 l                   𝜌𝜌EtOH = 0,789 g ∙ cm−3                                       𝜑𝜑EtOH = 0,4  

𝑚𝑚m = 80 kg                    𝑚𝑚ž = 65 kg                       𝑤𝑤m = 0,75                       𝑤𝑤ž = 0,5 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚EtOH = ?                       𝑤𝑤EtOH,m =?                      𝑤𝑤EtOH,ž =? 

Známé vztahy 

Objemový zlomek ethanolu – 𝜑𝜑EtOH = 𝑉𝑉EtOH
𝑉𝑉lahev

 

Hustota ethanolu – 𝜌𝜌EtOH = 𝑚𝑚EtOH
𝑉𝑉EtOH

 

Hmotnostní zlomek tělních tkání metabolizujících ethanol – 𝑤𝑤m (ž) = 𝑚𝑚t,m (ž)

𝑚𝑚m (ž)
 

Hmotnostní zlomek ethanolu v těle – 𝑤𝑤EtOH,m (ž) = 𝑚𝑚EtOH
𝑚𝑚t,m (ž)

 

Výpočet 

𝑉𝑉EtOH = 𝜌𝜌EtOH ∙ 𝑉𝑉lahev                        𝑚𝑚EtOH = 𝑉𝑉EtOH ∙ 𝜌𝜌EtOH           

𝑚𝑚EtOH = 𝑉𝑉lahev ∙ 𝜑𝜑EtOH ∙ 𝜌𝜌EtOH         𝑚𝑚EtOH =̇ 158 g 
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𝑚𝑚t,m = 𝑚𝑚m ∙ 𝑤𝑤m 

𝑤𝑤EtOH,m =
𝑉𝑉lahev ∙ 𝜑𝜑EtOH ∙ 𝜌𝜌EtOH

𝑚𝑚m ∙ 𝑤𝑤m
 

𝑊𝑊EtOH,m =̇ 2,6 ‰ 

𝑚𝑚t,ž = 𝑚𝑚ž ∙ 𝑤𝑤ž 

𝑤𝑤EtOH,ž =
𝑉𝑉lahev ∙ 𝜑𝜑EtOH ∙ 𝜌𝜌EtOH

𝑚𝑚ž ∙ 𝑤𝑤ž
 

𝑊𝑊EtOH,m =̇ 4,9 ‰ 

Odpověď 

Muž by měl 2,6 ‰ alkoholu a žena 4,9 ‰. 

Pokud v příkladu 1.1 nespočítáte hmotnostní zlomek ethanolu, používejte orientační 

hodnoty 3 ‰ pro může a 5 ‰ pro ženu. 

1.2 Přiřaďte vámi vypočítaný obsah alkoholu stavu osoby dle následující tabulky: 

Do 0,5 ‰ Lehká podnapilost 2,5 – 3,5 ‰ Těžká opilost 

0,5 – 1 ‰ Podnapilost 3,5 – 4,5 ‰ Bezvědomí 

1 – 1,5 ‰ Lehká opilost Nad 4,5 ‰ Otrava alkoholem 

1,5 – 2,5 ‰ Střední opilost  

 

Žena – otrava alkoholem 

Muž – těžká opilost 

 

1.3 Ethanol se v lidském těle odbourává rychlostí přibližně 0,15 ‰ za hodinu. 

Vyneste závislost hmotnostního zlomku ethanolu v krvi na čase do grafu. V čase 

𝑡𝑡 = 0 h vyneste hmotnostní zlomek ethanolu vypočítaný pro může a ženu v 1.1. 

Z grafu odečtěte, za jak dlouho budou osoby schopny řídit auto bez rizika ztráty 

řidičského průkazu (ethanol pod 0,2 ‰). 

Z grafu je vidět, že muž může řídit za 16 hodin a žena přibližně za 32,5 hodin. 
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2. Paracetamol 

Některá xenobiotika, např. léky, přijímáme do svého těla cíleně, 

protože v nižších koncentracích mají pro lidské tělo pozitivní 

účinky. Často užívanými volně prodejnými léky jsou analgetika 

a antipyretika (léky proti bolesti a snižující horečku), mezi které 

patří léky obsahující paracetamol (Paralen, Coldrex). 

Při metabolickém odbourávání paracetamolu vzniká v lidském těle v malém množství 

toxický meziprodukt NAPQI, který je téměř okamžitě dále odbouráván na netoxické 

látky. Pokud je koncentrace paracetamolu v těle příliš vysoká nebo je užíván v kombinaci 

s alkoholem, NAPQI vzniká v mnohem větším množství, nestíhá se okamžitě odbourávat 

a způsobuje nevratné poškození jater. 

2.1 Údaje o obsahu účinné látky v léčivech 

bývají často vyjádřeny v miligramech, 

v případě paracetamolu se dávky pohybují 

od 100 do 1000 mg, zbytek hmotnosti tvoří 

pomocné látky a plnidla. Jaká je hmotnost 
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paracetamolu a jaká je hmotnost ostatních látek v sáčku Paralenu Grip horký 

nápoj? Obsah jednoho sáčku váží 5 g. 

Z obrázku 𝑚𝑚paracetamol = 650 mg 

Obsah ostatních látek: 𝑚𝑚ostatní = 5 g − 0,65 g = 4,35 g 

2.2 Při léčbě Paralenem se nedoporučuje užívat denně více než 4 g paracetamolu. 

Kolik sáčků Paralenu Grip Horký nápoj si může dospělý člověk během dne dát, 

aby nepřekročil tuto maximální denní dávku?  

Počet sáčků ..................................... Hmotnost paracetamolu 

1 .................................................................................. 0,65 g 

𝑁𝑁S ..................................................................................... 4 g 

𝑁𝑁S = 1 ∙
4 g

0,65 g
 

𝑁𝑁S =̇ 6,2 

Odpověď 

Maximální počet sáčku, které může člověk přijmout za den, je 6. 

2.3 Na podzim 2004 bylo do Fakultní nemocnice v Ostravě přijato batole (22 měsíců, 

10 kg), u kterého byla toxikologicky prokázána otrava paracetamolem. Kolik 

sáčků Paralenu Grip Horký nápoj by muselo být batoleti podáno, víte-li, že účinky 

u dětí jsou při denní dávce nad 150 mg/kg skoro vždy toxické? 

Hmotnost dítěte ........................... Hmotnost paracetamolu 

1 kg ....................................................................... 150 mg 

10 kg ............................................................................. 𝑚𝑚p 

𝑚𝑚p = 150 mg ∙ 10 kg
1 kg

           𝑚𝑚p = 1,5 g 

 

Počet sáčků .................................. Hmotnost paracetamolu 

1 ............................................................................... 0,65 g 

𝑁𝑁S ............................................................................... 1,5 g 

𝑁𝑁S = 1 ∙ 1,5 g
0,65 g

           𝑁𝑁S =̇ 2,3 

Odpověď 

Batoleti musely být podány minimálně 3 sáčky Paralenu. 
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3. Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý je plyn, který při nízkých koncentracích ve vzduchu způsobuje bolesti 

hlavy a nevolnost, při vyšších koncentracích způsobuje během pár hodin bezvědomí  

a smrt. Oxid uhelnatý může vznikat kdekoli, kde dochází ke nedokonalému spalování 

organických látek. 

3.1 V domech a bytech se často používají k ohřevu vody plynové kotle, které spalují 

zemní plyn (methan). Zapište rovnice hoření methanu při dokonalém  

a nedokonalém spalování (vznik CO).  

Dokonalé spalování: CH4 + 2 O2
          
�⎯� CO2 + 2 H2O 

Nedokonalé spalování: 2 CH4 + 3 O2
          
�⎯� 2 CO + 4 H2O 

3.2 Plynový kotel, kterým topíme v domě, se nachází v místnosti, která má rozměry 

2 m × 3 m × 2,5 m. Tato místnost je špatně větraná a během dne došlo  

k nedokonale spálení 50 g methanu. Jaká je hmotnost vzniklého CO? Dojde 

v místnosti k překročení nebezpečné hranice CO ve vzduchu 𝜑𝜑 = 0,1%? 

Počítejte s molárním objemem 𝑉𝑉m = 24 dm3 ∙ mol−1. 

Známé veličiny 

𝑉𝑉mistnost = 15 m3               𝑚𝑚CH4 = 50 g                  𝜑𝜑lim = 0,001 

𝑀𝑀CH4 = 16 g ∙ mol−1          𝑀𝑀CO = 28 g ∙ mol−1       𝑉𝑉m = 24 dm3 ∙ mol−1 

Neznámé veličiny 

𝜑𝜑CO = ?                     𝑚𝑚CO = ? 

Známé vztahy 

Objemový zlomek oxidu uhelnatého – 𝜑𝜑CO = 𝑉𝑉CO
𝑉𝑉mistnost

 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛CH4 ∶  𝑛𝑛CO = 1 ∶ 1 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

= 𝑉𝑉
𝑉𝑉m

 

Výpočet 

𝑛𝑛CH4 = 𝑛𝑛CO               𝑚𝑚CH4
𝑀𝑀CH4

= 𝑚𝑚CO
𝑀𝑀CO

               𝑚𝑚CO = 𝑚𝑚CH4∙𝑀𝑀CO

𝑀𝑀CH4
               𝑚𝑚CO = 87,5 g 

𝑉𝑉CO
𝑉𝑉m

= 𝑚𝑚CO
𝑀𝑀CO

                 𝜑𝜑CO = 𝑉𝑉CO
𝑉𝑉mistnost

          𝜑𝜑CO = 𝑚𝑚CH4∙𝑉𝑉m

𝑉𝑉mistnost∙𝑀𝑀CH4
         𝜑𝜑CO =̇ 0,0047 

Odpověď 

V místnosti vzniklo 87,5 g oxidu uhelnatého, což odpovídá objemovému zlomku 

0,47 %, tedy došlo k překročení nebezpečné hranice. 
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3.5 Kvalita vody 
Voda tvoří významnou část životního prostředí a je jednou z látek 

nezbytných pro život. Zatím co člověk vydrží bez jídla několik týdnů, 

bez vody může vydržet pouze pár dní. Z tohoto důvodu je potřeba mít 

přístup k dostatečnému množství kvalitní pitné vody. 

1. Vypocené minerály 

Lidské tělo během dne využívá vodu k různým procesům a během 

některých ji i ztrácí (vylučuje). Příkladem je pocení, které je jedním 

ze základních termoregulačních procesů v lidském těle. Každý z nás 

vypotí denně nemalé množství tekutin – 500 až 1000 ml denně. Při 

vyšší tělesné zátěži, vysoké okolní teplotě nebo při horečkách se 

produkce potu může výrazně zvýšit.  

1.1 Příkladem je dělník na stavbě v létě, který za den vypotí až 4 l potu (váha dělníka 

je 100 kg). Ztracené tekutiny doplňuje vypitím stejného objemu vodovodní vody, 

která však neobsahuje dostatečné množství minerálů.  

Jakou hmotnost sodných iontů ztratí 

tento dělník za den? Kolik % z celkové 

hmotnosti sodných iontů v těle tvoří tato 

ztráta? 

Známé veličiny 

𝛾𝛾Na,pot = 0,9 g ∙ dm−3           𝛾𝛾Na,voda = 0,01 g ∙ dm−3          

𝑉𝑉 = 4 dm3                             𝑀𝑀Na = 23 g ∙ mol−1 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚Na = ?                     𝑤𝑤Na = ? 

Známé vztahy 

Hmotnostní koncentrace – 𝛾𝛾 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

Ztráta sodných iontů – 𝑚𝑚Na = 𝑚𝑚Na,pot − 𝑚𝑚Na,voda 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

 

Podíl ztracených iontů z těla – 𝑤𝑤 = 𝑚𝑚Na
𝑚𝑚Na,t

 

  

 Na+ 

Pot 0,9 g/l 

Vodovodní voda 10 mg/l 

Obsah v těle 60 mmol/kg 
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Výpočet 

𝑚𝑚Na = 𝛾𝛾Na,pot ∙ 𝑉𝑉 − 𝛾𝛾Na,voda ∙ 𝑉𝑉              𝑚𝑚Na = 𝑉𝑉 ∙ �𝛾𝛾Na,pot − 𝛾𝛾Na,voda� 

𝑚𝑚Na = 3,56 g 

Hmotnost těla ................................. Látkové množství Na+ 

1 kg .................................................................... 0,06 mol 

100 kg ........................................................................ 𝑛𝑛Na,t 

𝑛𝑛Na = 0,06 mol ∙ 100 kg
1 kg

          𝑛𝑛Na = 6 mol 

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚Na
𝑚𝑚Na,t

                        𝑚𝑚Na,t = 𝑛𝑛Na,t ∙ 𝑀𝑀Na                    𝑤𝑤 = 𝑚𝑚Na
𝑛𝑛Na,t∙𝑀𝑀Na

 

𝑤𝑤 =̇ 2,6 % 

Odpověď 

Dělník za den ztratí 3,56 g sodných iontů, což je 2,6 % z celkové hmotnosti sodných 

iontů v jeho těle. 

1.2 Ztráty sodných iontů lze nahradit různými způsoby. Mohli bychom např. vodu 

mírně osolit. Jakou hmotnost kuchyňské soli by měl dělník celkem přidat do 

vodovodní vody, kterou pije, aby vyrovnal ztráty sodných iontů? Pro výpočet 

použijte údaje z 1.1. 

Známé veličiny 

𝑚𝑚Na = 3,56 g                    𝑀𝑀Na = 23 g ∙ mol−1                    𝑀𝑀NaCl = 58,5 g ∙ mol−1 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚NaCl = ? 

Známé vztahy 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛Na ∶  𝑛𝑛NaCl = 1 ∶ 1 

𝑛𝑛Na = 𝑛𝑛NaCl                    
𝑚𝑚Na
𝑀𝑀Na

= 𝑚𝑚NaCl
𝑀𝑀NaCl

                   𝑚𝑚NaCl = 𝑚𝑚Na∙𝑀𝑀NaCl
𝑀𝑀Na

 

𝑚𝑚NaCl =̇ 9,1 g 

Odpověď 

Ztrátu sodných iontů by mohl dělník nahradit příjmem 9,1 g kuchyňské soli. 
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2. Odsolování vody 

Pitná voda se získává různými způsoby, mezi které patří úpravy 

povrchové či podzemní vody nebo odsolováním mořské vody. 

V dnešní době je přibližně 1 % veškeré pitné vody na světě 

získáváno odsolováním. Největší odsolovací stanice je Ras  

Al-Khair v Saudské Arábii, která využívá vodu z Perského zálivu (𝜌𝜌 = 1,03 g ∙ cm−3; 

𝑤𝑤soli = 0,038). Tato stanice může denně vyprodukovat až 728 milionů litrů pitné vody. 

Jaká je hmotnost solí, které jsou denně odstraněny z mořské vody při výrobě pitné vody? 

Předpokládejte, že dochází k odstranění veškerých rozpuštěných solí. 

Známé veličiny 

𝑤𝑤soli = 0,038                    𝜌𝜌 = 1,03 g ∙ cm−3                    𝑉𝑉 = 728 ∙ 106 dm3 

Neznámé veličiny 

𝑚𝑚soli = ? 

Známé vztahy 

Hustota– 𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

Hmotnostní zlomek – 𝑤𝑤soli = 𝑚𝑚soli
𝑚𝑚voda

 

𝑚𝑚soli = 𝑚𝑚voda ∙ 𝑤𝑤soli              𝑚𝑚voda = 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉               𝑚𝑚soli = 𝑤𝑤soli ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉 

𝑚𝑚soli = 2,85 ∙ 104 t 

Odpověď 

Odsolovací stanice může každý den odstranit 28,5 tisíc tun solí rozpuštěných v mořské 

vodě. 

 

3. Dezinfekce vody 

Nezbytnou součástí úpravy pitné vody je její dezinfekce. Velmi rozšířeným způsobem 

dezinfekce je chlorování vody, kdy se pro úpravu vody používá plynný chlor nebo 

chlornany.  

3.1 Při reakci chloru s vodou dochází ke vzniku dvou 

kyselin chloru, v jedné má chlor oxidační číslo -I  

a v druhé +I. Kyselina s oxidačním číslem chloru +I je 

nestabilní, přeměňuje se na kyselinu s oxidačním číslem chloru -I a dochází 



52 
 

k uvolňování atomárního kyslíku, který je toxický pro mikroorganismy. Zapište 

chemickou rovnici obou reakcí. 

Cl2 + H2O
          
�⎯� HCl + HClO 

HClO
          
�⎯� HCl + O• 

3.2 Jaký objem plynného chloru je potřeba použít k dezinfekci vody pro pokrytí denní 

spotřeby obyvatele Prahy (1,08 hl v roce 2016)? Pro chloraci vody se používá 

0,2 mg chloru na 1 litr vody. Jakou hmotnost pentahydrátu chlornanu sodného 

musíte použít pro chloraci vody pro 1 obyvatele Prahy, aby výsledná koncentrace 

chlornanových aniontů ve vodě byla stejné jako v případě použití chloru? 

Známé veličiny 

𝑀𝑀Cl2 = 71 mg ∙ mol−1          𝑀𝑀NaClO = 164,5 g ∙ mol−1               𝛾𝛾Cl2 = 0,2 mg ∙ dm−3              

𝑉𝑉 = 1,08 hl                           𝑉𝑉m = 22,4 dm3 ∙ mol−1 

Neznámé veličiny 

𝑉𝑉Cl2 = ?               𝑚𝑚NaClO =? 

Známé vztahy 

Hmotnostní koncentrace – 𝛾𝛾 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

= 𝑉𝑉
𝑉𝑉m

 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛Cl2 ∶  𝑛𝑛NaClO = 1 ∶ 1 

𝑚𝑚Cl2 = 𝛾𝛾Cl2 ∙ 𝑉𝑉                   𝑉𝑉Cl2 =
𝑚𝑚Cl2
𝑀𝑀Cl2

∙ 𝑉𝑉m 

𝑉𝑉Cl2 =
𝑉𝑉m∙𝛾𝛾Cl2∙𝑉𝑉

𝑀𝑀Cl2
                   𝑉𝑉Cl2 =̇ 6,8 ml 

𝑛𝑛Cl2 = 𝑛𝑛NaClO                     
𝛾𝛾Cl2∙𝑉𝑉
𝑀𝑀Cl2

= 𝑚𝑚NaClO
𝑀𝑀NaClO

 

𝑚𝑚NaClO =
𝛾𝛾Cl2∙𝑉𝑉∙𝑀𝑀NaClO

𝑀𝑀Cl2
                  𝑚𝑚NaClO = 50 mg 

Odpověď 

Pro chloraci vody pro jednoho obyvatele na jeden den je potřeba 6,8 ml plynného 

chloru nebo 50 mg chlornanu sodného. 
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3.3 Reakcí chloru s vodou a následným rozkladem jedné ze vznikajících kyselin 

zůstává ve vodě druhá z kyselin (oxidační číslo chloru -I). Jaká by byla výsledná 

látková koncentrace této kyseliny ve vodovodní vodě, pokud by došlo k přeměně 

veškerého chloru na tuto kyselinu? )? Pro chloraci vody se používá 0,2 mg chloru 

na 1 litr vody. 

Známé veličiny 

𝑀𝑀Cl2 = 71 mg ∙ mol−1                        𝛾𝛾Cl2 = 0,2 mg ∙ dm−3                                                   

Neznámé veličiny 

𝑛𝑛HCl =? 

Známé vztahy 

Hmotnostní koncentrace – 𝛾𝛾 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

Látkové množství – 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚
𝑀𝑀

 

Poměr látkových množství – 𝑛𝑛Cl2 ∶  𝑛𝑛HCl = 1 ∶ 2 

Látková koncentrace – 𝑐𝑐HCl = 𝑛𝑛HCl
𝑉𝑉

 

𝑚𝑚Cl2 = 𝛾𝛾Cl2 ∙ 𝑉𝑉                   𝑛𝑛Cl2 =
𝑚𝑚Cl2
𝑀𝑀Cl2

 

2 𝑛𝑛Cl2 = 𝑛𝑛HCl                     𝑛𝑛HCl = 2 ∙
𝛾𝛾Cl2∙𝑉𝑉
𝑀𝑀Cl2

               𝑐𝑐HCl = 2 ∙
𝛾𝛾Cl2
𝑀𝑀Cl2

∙ 𝑉𝑉
𝑉𝑉
 

𝑐𝑐HCl =̇ 2,8 ∙ 10−6 mol ∙ dm−3 

Odpověď 

Výsledná koncentrace vznikající kyseliny chlorovodíkové je 2,8 ∙ 10−6 mol ∙ dm−3. 
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4 Pilotování pracovních listů 

4.1 Pracovní list „Lidské zdraví“ 
Pracovní list „Lidské zdraví“ byl pilotován ve dvou třídách 3. ročníku Gymnázia 

Přípotoční v dubnu 2018, pracovní list řešilo celkem 44 žáků. Po skončení řešení 

pracovního listu žáci vyplňovali anonymní dotazník (viz Příloha 8), který se týkal 

subjektivního vnímání obtížnosti a zajímavosti úloh a problémů při řešení pracovního 

listu. Návratnost dotazníku byla 100 %, ale ne všechny otázky byly vyplněny. Podíl 

zodpovězených otázek se pohyboval v rozmezí 50–95 %.  

PL byl rozdělen do tří tematických částí – „Ethanol“, „Paracetamol“ a „Oxid uhelnatý“. 

Část „Ethanol“ obsahovala tři úlohy, část „Paracetamol“ tři úlohy a část „Oxid uhelnatý“ 

dvě úlohy. 

Průměrná úspěšnost při řešení pracovního listu „Lidské zdraví“ byla 25 % (3 body z 12). 

Graf 2 zobrazuje četnost získaných bodů.  

 
Graf 2 – Lidské zdraví – četnost bodů 

Při opravování řešení pracovního listu „Lidské zdraví“ bylo zjištěno, že výrazná část úloh 

nebyla žáky řešena. Graf 3 zobrazuje počty žáků rozdělených dle úspěšnosti řešení úloh: 

• Bez pokusu – žák se nepokusil danou úlohu řešit; 

• Špatné řešení – žák se pokusil úlohu řešit, ale získal 0 bodů; 

• Částečné řešení – žák se pokusil úlohu řešit a získal část bodů; 

• Správné řešení – žák získal maximum bodů za danou úlohu. 
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Graf 3 – Lidské zdraví – úspěšnost při řešení úloh 

Z Grafu 3 vyplývá, že podíl žáků, kteří vůbec neřešili některé úlohy, je poměrně vysoký  

a tato absence snahy se výrazně promítá do průměrné úspěšnosti při řešení tohoto 

pracovního listu. 

Grafy 4, 5 a 6 zobrazují počty odpovědí v dotazníku na otázku „Úlohy jsem zkusil/a řešit“. 

Z grafů je patrné, že časový limit pro řešení pracovního listu byl dostačující, 

jako převažující důvod, proč některé úlohy byly neřešené, žáci uváděli, že nevěděli, jak 

dané úlohy řešit. 

Druhou z otázek, na které žáci odpovídali v dotazníku, byla „Obtížnost ve srovnání 

s klasickými výpočty“. Odpovědi na tuto otázku jsou zobrazeny v Grafech 7, 8 a 9. Z grafů 
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je patrné, že žáci vnímali tento pracovní list jako stejně obtížný nebo obtížnější než běžné 

výpočtové úlohy. 

V Grafech 10, 11 a 12 jsou zobrazeny odpovědi na otázku „Subjektivní pocit z úlohy ve 

srovnání s klasickými výpočty“. Je zde patrné, že velká část žáků vnímá úlohy 

v pracovním listu jako zajímavější než klasické výpočtové úlohy. 

Poslední otázka dotazníku se zabývala „Problémy s úlohou“. Mezi nejčastější problémy, 

které žáci uváděli, patřily problémy s řešením různých typů základních chemických 

výpočtů, jednoduchých matematických výpočtů, převody jednotek a porozumění textu. 

Graf 13 zobrazuje nejčastější uváděné problémy včetně četnosti uvedení. 
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Graf 13 – Lidské zdraví – nejčastější problémy s úlohou 

 

4.2 Pracovní list „Zdroje energie“ 
Pracovní list „Zdroje energie“ byl pilotován ve dvou třídách 1. ročníku Gymnázia 

Přípotoční v dubnu 2018, pracovní list řešilo celkem 43 žáků. Po skončení řešení 

pracovního listu žáci také vyplňovali anonymní dotazník (viz Příloha 9), návratnost 

dotazníku byla 100 %, ale ne všechny otázky byly vyplněny. Podíl zodpovězených otázek 

se pohyboval v rozmezí 50–95 %.  

PL byl rozdělen do čtyř tematických částí – „Hnědé uhlí“, „Jaderná energie“, 

„Obnovitelné zdroje“ a „Srovnání zdrojů“. Část „Hnědé uhlí“ obsahovala pět úloh, část 

„Jaderná energie“ dvě úlohy a části „Obnovitelné zdroje“ a „Srovnání zdrojů“ obsahovaly 

po jedné úloze. Čtyři úlohy byly bez výpočtů (1.2, 1.4, 2.2 a 4) a pět úloh 

obsahovalo výpočty (1.1, 1.3, 1.5, 2.1 a 3.1).  

Průměrná úspěšnost při řešení pracovního listu „Zdroje energie“ byla 21 % (cca 4 body 

z 20). Graf 14 zobrazuje četnost získaných bodů.  
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Graf 14 – Zdroje energie – četnost bodů  

Při opravování pracovního listu „Zdroje energie“ bylo zjištěno, že některé úlohy byly více 

než polovinou žáků neřešeny. Graf 15 zobrazuje počty žáků rozdělených dle úspěšnosti 

řešení úloh: 

• Bez pokusu – žák se nepokusil danou úlohu řešit; 

• Špatné řešení – žák se pokusili úlohu řešit, ale získali 0 bodů; 

• Částečné řešení – žák se pokusil úlohu řešit a získal část bodů; 

• Správné řešení – žák získal maximum bodů za danou úlohu. 

 
Graf 15 – Zdroje energie – úspěšnost při řešení úloh 

Z Grafu 15 vyplývá, že průměrná úspěšnost při řešení tohoto pracovního listu je výrazně 

ovlivněna vysokým podílem neřešených úloh. 
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Grafy 16, 17 a 18 zobrazují počty odpovědí v dotazníku na otázku „Úlohy jsem zkusil/a 

řešit“. Z grafů je patrné, že časový limit pro řešení pracovního listu nebyl dostačující. 

Převažujícím důvodem, proč žáci danou část neřešili, bylo, že nevěděli, jak danou část 

řešit, nedostatečný časový limit ovlivnil přibližně čtvrtinu žáků. 

Grafy 19, 20 a 21 zobrazují odpovědi na druhou otázku - „Obtížnost ve srovnání 

s klasickými výpočty“. Z grafů je patrné, že většina žáků vnímala tento pracovní list jako 

obtížnější než běžné výpočty.  

Grafy 22, 23 a 24 zobrazují odpovědi na otázku „Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání 

s klasickými výpočty“. Z grafů vyplývá, že velká část žáků vnímá úlohy v tomto 
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pracovním listu jako méně zajímavé než klasické výpočtové úlohy, což spolu s vyšší 

vnímanou obtížností může vysvětlit vysoký podíl úloh, které žáci neřešili. (viz Graf 15). 

Poslední otázka dotazníku se zabývala „Problémy s úlohou“. Mezi nejčastější problémy, 

které žáci uváděli, patřily problémy při řešení výpočtů hmotnostního zlomku, doplňování 

rovnic štěpných reakcí, jednoduché matematické výpočty a porozumění textu. Graf 25 

zobrazuje nejčastější uváděné problémy včetně četnosti uvedení. 

 
Graf 25 – Zdroje energie – nejčastější problémy s úlohou 
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4.3 Pracovní list „Klimatické změny“ 
Pracovní list „Klimatické změny“ byl pilotován ve čtyřech třídách 2. ročníku Gymnázia 

Přípotoční v březnu 2018, pracovní list řešilo celkem 96 žáků. Po skončení řešení 

pracovního listu žáci také vyplňovali anonymní dotazník (viz Příloha 10), návratnost 

dotazníku byla 100 %, ale ne všechny otázky byly vyplněny. Podíl zodpovězených otázek 

se pohyboval v rozmezí 50–95 %.  

PL byl rozdělen do čtyř tematických částí – „Lidé, zvířata a oxid uhličitý“, „Vydechující 

automobily“, „Kolik váží elektřina“ a „“Beton kolem nás“. Části „Lidé, zvířata a oxid 

uhličitý“ a „Beton kolem nás“ každá obsahovaly dvě úlohy a části „Vydechující 

automobily“ a „Kolik váží elektřina“ každá tři úlohy. 

Průměrná úspěšnost při řešení pracovního listu „Klimatické změny“ byla 16,5 % 

(3,3 bodu z 20). Graf 26 zobrazuje četnost získaných bodů.  

 
Graf 26 – Klimatické změny – četnost bodů 
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Graf 27 – Klimatické změny – úspěšnost při řešení úloh 

Z Grafu 27 vyplývá, že vysokým podíl neřešených úloh výrazně ovlivňuje průměrnou 

úspěšnost při řešení tohoto pracovního listu. 

Grafy 28, 29, 30 a 31 zobrazují odpovědi žáků na otázku „Úlohy jsem zkusil/a řešit“. 

Z grafů je patrné, že časový limit pro řešení pracovního listu nebyl dostačující a část žáků 

nestihla řešit části 3 a 4. Více než polovina žáků uvádí, že netuší, jak řešit některé 

z příkladů. 
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 Grafy 32, 33, 34 a 35 zobrazují odpovědi žáků na otázku „Obtížnost ve srovnání 

s klasickými výpočty“. Z grafů je patrné, že velká část žáků vnímala tento pracovní list 

jako obtížnější než běžné výpočty.  
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Graf 35 – Beton kolem nás – obtížnost  

V Grafech 36, 37, 38 a 39 jsou zobrazeny odpovědi žáků na otázku „Subjektivní pocit 

z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty“. Z grafů vyplývá, že je více žáků, kteří vnímají 

úlohy v tomto pracovním listu jako méně zajímavé než klasické výpočtové úlohy, než 

žáků, pro které jsou úlohy v tomto pracovním listu zajímavější než klasické výpočtové 

úlohy. Toto spolu s vyšší vnímanou obtížností může vysvětlit, vyšší podíl neřešených 

úloh (viz Graf 27). 
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Poslední otázkou dotazníku byly „Problémy s úlohou“. Žáci nejčastěji uváděli problémy 

při řešení různých typů chemických výpočtů, sestavování chemických rovnic, 

matematické výpočty a porozumění textu. Graf 40 zobrazuje nejčastější uváděné 

problémy včetně četnosti uvedení. 

 
Graf 40 – Klimatické změny – nejčastější problémy s úlohou 
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4.4 Zhodnocení pilotování 
Celkem byly pilotovány tři pracovní listy dohromady v osmi třídách 1. až 3. ročníků, 

celkový počet zúčastněných žáků byl 173. Veškeré typy chemických a matematických 

výpočtů zařazené v pracovních listech byly žákům známé z předchozí výuky. Pracovní 

listy obsahovaly také učivo, které bylo pro žáky nové, ale předchozí znalost tohoto učiva 

nebyla nezbytná pro úspěšné vyřešení pracovních listů. 

Průměrná úspěšnost řešení PL „Lidské zdraví“ byla 25 %, PL „Zdroje energie“ 21 %  

a PL „Klimatické změny“ 16,5 %, což jsou poměrně nízké hodnoty.  

Většina úloh v pracovních listech vychází z učiva základní školy, které je poté opakováno 

v 1. ročníku gymnázia, ale i tak žáci velmi často (někdy i ve více než 50 % případů) uvádí, 

že je toto učivo pro ně stále problémové. 

Velkým problémem je pro žáky správná aplikace základních chemických vzorců a řešení 

jednoduchých matematických výpočtů. Žáci mají problém správně používat vzorec pro 

výpočet hmotnostního zlomku, rozlišit přímou úměru od nepřímé a následně správně 

sestavit trojčlenku. Žákům činí problémy také převody jednotek, a to v případě nejen 

složitějších převodů, ale i v případě základních převodů jednotek (kilogramy na gramy 

apod.) 

Dalším z velkých a častých problémů je pochopení zadání úlohy a následná extrakce 

klíčových informací. Žáci nejsou zvyklý pracovat v chemii s obsáhlejším zadáním  

a práce s delším textem jim činí obrovské potíže. Ze zpětné vazby od žáků vyplývá, že je 

pro ně demoralizující spatřit dlouhé zadání a někdy příklad prostě přeskočí, aby toto 

zadání nemuseli číst. 

Třetím velkým problémem je samotná aplikace správného postupu řešení úlohy. Žáci 

často znají základní kroky řešení dané výpočtové úlohy, ale mají problém tyto kroky, 

pokud je jich více než dva nebo tři, správně aplikovat a dopracovat se ke správnému 

řešení. 

Na základě výsledků pilotování byl navržen akční výzkum zaměřený na 8. a 9. ročník 

základní školy.  
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5 Akční výzkum 

5.1 Plánování akčního výzkumu 
Akční výzkum na základní škole byl naplánován v lednu 2019 na základě výsledků 

pilotování PL na gymnáziu. Tento akční výzkum byl součástí projektu „OP VVV Zvýšení 

kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání 

a gramotností“. 

Z výsledků pilotování PL na gymnáziu vyplynulo, že žáci střední školy mají následující 

problémy při řešení výpočetních úloh: 

• problémy s extrakcí klíčových informací ze zadání úlohy, pokud je zadání úlohy 

rozsáhlejší; 

• problémy se správnou aplikací základních matematických a chemických výpočtů 

operací; 

• problémy s převody jednotek; 

• problémy se správnou aplikací jednotlivých kroků řešení výpočetní úlohy, ačkoli 

žáci jednotlivé kroky znají a umí je separovaně aplikovat. 

Akční výzkum na základní škole měl následující cíle: 

• Potvrdit přítomnost stejných problémů při řešení úloh s chemickými výpočty. 
• Navrhnout způsob řešení zjištěných problémů a ověřit ho formou krátkodobé 

intervence (1 měsíc). 
• Zhodnotit výsledky intervence. 

Během ledna 2019 byl vytvořen pracovní list PL 1 pro testování počátečního stavu 

v 8. ročníku (viz Příloha 1) a PL 2 pro 9. ročník (viz Příloha 2). Pracovní listy byly 

vytvořeny úpravou dvou pracovních listů pro gymnázia – „Cukry kolem nás“ a „Lidské 

zdraví“. 

Na základě výsledků počátečního testování byly vytvořeny pracovní listy k procvičování 

problematických úseků úloh: PL 5 a PL 7 pro 8. a 9. ročník (viz příloha 5 a 7); PL 6 pro 

9. ročník (viz Příloha 6). Dále byla navržena intervence pro období 11. 3. – 5. 4. 2019 – 

viz 5.3. 

Pro kontrolní testování byly vytvořeny pracovní listy PL 3 pro 8. ročník a PL 4 pro 

9. ročník (viz Přílohy 3 a 4). 
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5.2 Počáteční testování 
Počáteční testování proběhlo 26. února 2019 v základní škole v Liberci, Česká 354 ve 

dvou třídách 8. ročníku a dvou třídách 9. ročníku. Žáci byly rozděleni převážně do dvojic 

a pracovní listy PL 1 řešilo celkem 21 skupin v 8. ročníku a PL 2 řešilo 25 skupin 

v 9. ročníku. 

PL 1 obsahoval pět úloh (Příloha 1) a PL 2 obsahoval čtyři úlohy (Příloha 2). 

Průměrná úspěšnost řešení PL 1 byla 48,7 % (přibližně 2,7 z 5,5 bodů) a PL 2 byla 41,5 % 

(cca 2,3 z 5,5 bodů). Četnost bodů v PL 1 je zobrazena v Grafu 41 a pro PL 2 v Grafu 42.  

 
Graf 41 – PL 1 Cukr v nápojích – četnost bodů 

 
Graf 42 – PL 2 Lidské zdraví – četnost bodů 
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Grafy 43 (8. ročník) a 44 (9. ročník) zobrazují počty žáků rozdělených dle úspěšnosti 

řešení úloh: 

• Bez pokusu – žák se nepokusil danou úlohu řešit; 

• Špatné řešení – žák se pokusili úlohu řešit, ale získali 0 bodů; 

• Částečné řešení – žák se pokusil úlohu řešit a získal část bodů; 

• Správné řešení – žák získal maximum bodů za danou úlohu. 

Graf 43 – PL 1 Cukr v nápojích – úspěšnost při řešení úloh 

Graf 44 – PL 2 Lidské zdraví – úspěšnost při řešení úloh 

Z grafů vyplývá, že žáci aktivně řešili úlohy v PL a ve srovnání s pilotováním na 

gymnáziu je podíl odevzdaných úloh bez pokusu o řešení výrazně menší. 
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Při počátečním testování a následném opravování PL byly zjištěny následující problémy: 

• Žáci měli problémy při práci s delším textem, často žádali o dovysvětlení zadání 

nebo měli problém dohledat všechny zadané údaje.  

• Žáci často dělali chyby v aplikaci trojčlenky, špatně rozlišovali přímou  

a nepřímou úměru nebo špatně sestavili následný výpočet. 

• Někteří žáci měli problémy se správnou aplikací vzorce pro výpočet hmotnostního 

zlomku. 

• Žáci často chybovali v převodech jednotek, někteří se ptali i na základní převody 

(kilogramy na gramy apod.). Žáci neznali méně časté jednotky plochy (hektary). 

• Během testování byly časté dotazy, zda je daný výsledek reálný. Hodně žáků 

postrádalo představu o tom, kolik může vážit obsah půllitrové lahve apod. 

 

5.3 Návrh intervence 
Na základě počátečního testování a odhalených problémů byla pro období 11. 3. až 

5. 4. 2019 navržena intervence, která měla za cíl intenzivně procvičovat problémové části 

chemických výpočtů pomocí připravených PL. Intervence probíhala v hodinách chemie 

(2 hodiny týdně) po dobu 4 týdnů. Žáci v tomto období řešili za pomoci učitele pracovní 

listy z počátečního testování a nově připravené pracovní listy PL 5, 6 a 7 (Přílohy 5, 6 

a 7), konkrétně: 

• 8. ročník: PL 1, 2, 5 a 7. 

• 9. ročníku: PL 1, 2, 5, 6 a 7. 

Návrh řešení problémových částí chemických výpočtů: 

• Všechny PL obsahují rozsáhlejší zadání, čímž učí žáky více pracovat s textem  

a určovat klíčové informace. 

• Část úloh v PL je zaměřena na správnou aplikaci trojčlenky; část úloh v PL je 

zaměřena na správnou aplikaci vzorce. 

• V každém PL je několik příkladů zaměřených na převody běžných jednotek; žáci 

procvičují převody jednotek také dalších příkladech. 

• Všechny PL jsou tematicky zaměřeny na propojení teoretického učiva s realitou 

známou žákům.  
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5.4 Kontrolní testování 
Kontrolní testování proběhlo 9. dubna 2019 v Základní škole v Liberci, Česká 354 ve 

dvou třídách 8. ročníku a dvou třídách 9. ročníku. Žáci byly podobně jako při počátečním 

testování rozděleni převážně do dvojic. Pracovní list PL 3 řešilo celkem 23 skupin 

v 8. ročníku a pracovní list PL 4 řešilo 26 skupin v 9. ročníku. 

PL 3 obsahoval pět úloh (Příloha 3) a PL 4 obsahoval čtyři úlohy (Příloha 4). 

Průměrná úspěšnost řešení PL 3 byla 53,6 % (cca 3,2 z 6 bodů) a PL 4 byla 47,9 % 

(3,35 ze 7 bodů). Četnost bodů v PL 3 je zobrazena v Grafu 45 a pro PL 24 v Grafu 46.  

 
Graf 45 – PL 3 Uhlí v české energetice – 8. ročník – četnost bodů 

 

Graf 46 – PL 4 Uhlí v české energetice – 9. ročník – četnost bodů 
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Grafy 47 (8. ročník) a 48 (9. ročník) zobrazují počty žáků rozdělených dle úspěšnosti 

řešení úloh: 

• Bez pokusu – žák se nepokusil danou úlohu řešit 

• Špatné řešení – žák se pokusili úlohu řešit, ale získali 0 bodů 

• Částečné řešení – žák se pokusil úlohu řešit a získal část bodů 

• Správné řešení – žák získal maximum bodů za danou úlohu 

 
Graf 47 – PL 3 Uhlí v české energetice – 8. ročník – úspěšnost při řešení úloh 

 
Graf 48 – PL 4 Uhlí v české energetice – 9. ročník – úspěšnost při řešení úloh 

Ze srovnání grafů úspěšnosti počátečního a kontrolního testovaní je patrné navýšení 

podílu úloh bez pokusu o řešení.   
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5.5 Dotazníkové šetření  
Při kontrolním testování žáci vyplňovali dotazník (Příloha 11), ve kterém odpovídali na 

tři otázky. Návratnost dotazníku byla 100 %, naprostá většina žáků odpověděla na 

všechny otázky. 

Graf 49 zobrazuje odpovědi na otázku „Dnešní pracovní list mi ve srovnání s prvním 

připadl...“ Z Grafu 49 je patrné, že velká část žáků vnímala kontrolní pracovní list jako 

obtížnější ve srovnání s pracovním listem pro počáteční testování. Toto může mít za 

následek nárust počtu úloh, které žáci neřešili – viz Grafy 47 a 48. 

 
Graf 49 – Kontrolní testování – obtížnost  

Druhá otázka byla „Na stupnici od 1 do 10, ohodnoť zajímavost úloh z pracovních listů 

ve srovnání s klasickými výpočtovými úlohami (1 – naprosto nezajímavé,  

10 – maximálně zajímavé). V Grafu 50 je zobrazena četnost jednotlivých hodnocení. 
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Graf 50 – Kontrolní testování – zajímavost úloh 

Třetí otázka dotazníku byly „Problémy s úlohou“. Žáci nejčastěji uváděli jako problém 

složité nebo dlouhé zadání, problémové jim také připadli chemické nebo základní 

matematické výpočty a převody jednotek. V Grafu 51 jsou uvedeny nejčastější problémy 

včetně četnosti uvedení. 

 
Graf 51 – Kontrolní testování – problémy při řešení 
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5.6 Zhodnocení akčního výzkumu 
Průměrná úspěšnost řešení PL pří počátečním testování v 8. ročníku byla 48,7 % 

a v 9. ročníku byla 41,5 %. Během počátečního testování byly zjištěny následující 

problémové části řešení výpočtových úloh: 

• problémy při práci s dlouhým textem a při extrakci klíčových informací ze zadání 

úlohy.  

• chyby v rozlišování přímé a nepřímé úměry a při aplikaci trojčlenky 

• problémy se správnou aplikací vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku 

• problémy při převodech jednotek 

• absence propojení teoretických pojmů s realitou 

Na základě výsledků počátečního testování byly vytvořeny pracovní listy určené pro 

procvičování problémových částí chemických výpočtů a navržena intervence. 

Průměrná úspěšnost řešení PL pří kontrolním testování v 8. ročníku byla 53,6 % 

a v 9. ročníku byla 47,9 % . 

Srovnání počátečního a kontrolního testování: 

• Při kontrolním testování žáci lépe využívali přidělený čas a dělali méně chyb při 

vypisování klíčových informací ze zadání úloh. 

• Při kontrolním testování došlo ke snížení četnosti špatně použité trojčlenky a ke 

zvýšení úspěšnosti při použití vzorce. 

• Četnost chyb při použití nebo při převodech jednotek se mírně snížila. 

• Většina žáků hodnotila všechny PL jako zajímavé a spojené s reálným životem. 

Z výsledků kontrolního testování vyplývá, že navržená intervence nedokázala úplně 

vyřešit počáteční problémy, pro odstranění těchto problémů je potřeba dlouhodobější 

cílené intervence. Nicméně je zřejmé, že použitá metoda akčního výzkumu přinesla 

pozitivní výsledky a je dobře použitelná i pro jiné problémy vyskytující se při výuce 

chemie.  
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6 Závěr 
Cíl a jeho dílčí části byly v předložené diplomové práci naplněny. Na základě analýzy 

kurikulárních dokumentů a vybraných učebnic chemie byla vybrána témata spadající do 

konceptu trvale udržitelného rozvoje a bylo k nim vytvořeno pět pracovních listů 

obsahujících chemické výpočty. Tři pracovní listy byly ověřovány v třídách 1. až 3. 

ročníku gymnázia. Ověřování pracovních listů se celkem účastnilo 183 žáků z osmi 

různých tříd Gymnázia Přípotoční. Průměrná úspěšnost při řešení ověřovaných 

pracovních listů byla velmi nízká a při opravování bylo zjištěno, že žákům působí 

problémy práce s textem, řešení jednoduchých matematických a chemických výpočtů, 

převody jednotek a správná aplikace jednotlivých kroků při řešení úlohy. Všechny tyto 

problémy spadají do učiva základní školy a žákům na gymnáziu by již neměly působit 

problémy. 

Na základě uvedeného ověřování pracovních listů byl navržen akční výzkum, který 

proběhl na jaře 2019 v Základní škole, Liberec, Česká 354. Počáteční testování potvrdilo 

přítomnost stejných problémů při řešení chemických výpočtů na základní škole, jež byly 

zjištěna na gymnáziu. Byla navržena intervence, která měla za cíl odstranit zjištěné 

problémy při řešení chemických výpočtů. Při kontrolním testování bylo zjištěno, že došlo 

v problémových částech k patrnému zlepšení, ale navržená intervence nebyla dostatečně 

dlouhá, aby došlo k úplnému odstranění těchto problémů. 

Během ověřování pracovních listů na gymnáziu i během akčního výzkumu na základní 

škole bylo zjištěno, že problémy při řešení chemických výpočtů jsou poměrně závažné 

a vznikají již během výuky matematiky, fyziky a chemie na základní škole a je potřeba 

tyto problémy řešit již během výuky na základní škole. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o problémy spadající nejenom do učiva chemie, ale i matematiky a fyziky, je potřeba tyto 

problémy řešit vhodnou spoluprací vyučujících těchto předmětů. Dále je třeba, aby žáci 

více rozvíjeli svou čtenářskou gramotnost týkající se přírodovědných či technických 

textů. Vhodné multikomponentní úlohy mohou být součástí řešení těchto problémů a jako 

fungující metoda pro zvýšení úspěšnosti při řešení těchto úloh se jeví vhodně zvolený 

akční výzkum. 
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Příloha 1: PL 1 – Cukr v nápojích 

V dnešní době jsou velmi populární slazené nápoje (např.  

Coca-Cola, Pepsi, Kofola apod.). Mnohdy si ani 

neuvědomujeme, jak vysoký je obsah cukrů v těchto nápojích. 

1. Limonády (Fanta, Coca-Cola apod.) obvykle obsahují 

11 g cukrů na 100 ml nápoje. Jakou hmotnost cukru obsahuje jedna lahev 

limonády o objemu 2,25 l? Jakou hmotnost cukru obsahuje jedno balení limonády 

(6 lahví)?  

 

 

 

 

 

2. Kolik kostek cukru je obsaženo v jedné lahvi limonády? Jedna 

kostka váží 6 g. 

 

 

 

 

Řepný cukr (ať už kostky nebo krystal) se pro slazení limonád dnes 

obvykle nepoužívá. Místo něj se do limonád přidává glukózo-

fruktózový sirup. Glukóza se také označuje jako hroznový cukr  

a fruktóza jako ovocný cukr.  I když jsou oba tyto cukry obsažené 

v ovoci, sirup se z nich nevyrábí. Základní surovinou pro výrobu 

glukózo-fruktózového sirupu je bramborový škrob, který je výrazně 

levnější než řepný cukr.  

Štěpením škrobu vzniká glukóza a část z ní je následně přeměněna na fruktózu.  
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Z příkladu 1 opište hmotnost cukru obsaženého v balení 

limonády. Toto je hmotnost glukózo-fruktózového sirupu, 

který musíte do limonády přidat. Hmotnost škrobu, který 

použijete pro výrobu sirupu je stejná. 

3. Jaká je hmotnost brambor, které musíte zpracovat pro výrobu sirupu pro 1 balení 

limonády? Hmotnostní zlomek škrobu v bramborách je 18 % a z brambor lze 

získat pouze polovinu celkového škrobu. 

 

 

 

 

4. Jakou plochu zemědělské půdy je potřeba využít pro 

vypěstování brambor z příkladu 3, je-li výtěžek 

brambor 30 t na 1 ha zemědělské půdy? Srovnejte 

tuto plochu s plochou vaší učebny, která je ............... 

 

 

 

 

5. Základem zdravé stravy by vždy měl být vyvážený poměr jednotlivých živin. Pro 

cukry je doporučený denní příjem přibližně 1 g cukru na 1 kg váhy těla. Jaký 

objem limonády z příkladu 1 odpovídá doporučenému dennímu příjmu cukru pro 

muže vážícího 100 kg? 
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Příloha 2: PL 2 – Lidské zdraví 

Alkoholické nápoje jsou často zmiňované v souvislosti s lidským zdravím, 

neboť obsahují ethanol, který je ve větším množství zdraví škodlivý. 

1. Jaká hmotnost ethanolu je obsažena v lahvi rumu? Objem lahve je 

500 ml, objemový zlomek ethanolu v lahvi 0,4 a hustota ethanolu 

je 0,789 g ∙ cm−3. 

 

 

 

 

 

Vliv ethanolu na lidský organismus se mění v závislosti na jeho 

množství. Pro vyjádření obsahu ethanolu v těle se používá 

hmotnostní zlomek ethanolu v lidských tkáních, který se často 

označuje jako „promile alkoholu v krvi“. Ethanol se postupně 

krví rozšíří do jednotlivých orgánů a tkání, nemůže se dostat 

pouze do tukové a kostní tkáně. 

2. Jakou hmotnost tkání, do kterých se může dostat ethanol, má muž a jakou žena? 

Muž váží 80 kg a tuková s kostní tkání tvoří přibližně 25 % hmotnosti těla, žena 

váží 70 kg a tuková s kostní tkání tvoří přibližně 50 % její hmotnosti. 

 

 

 

 

 

Nyní, když známe hmotnosti tkání a hmotnost ethanolu v lahvi, můžeme spočítat, jaké 

dopady na lidské tělo bude mít vypití lahve rume „na ex“. 

  



84 
 

3. Spočítejte hmotnostní zlomky ethanolu v tělesných tkáních a přiřaďte jim 

odpovídající stavy opilosti. Pro výpočet použijte údaje muže a ženy z příkladu 2 

a hmotnost ethanolu z příkladu 1. 

 

 

 

Do 0,5 ‰ Lehká podnapilost 2,5 – 3,5 ‰ Těžká opilost 

0,5 – 1 ‰ Podnapilost 3,5 – 4,5 ‰ Bezvědomí 

1 – 1,5 ‰ Lehká opilost Nad 4,5 ‰ Otrava alkoholem 

1,5 – 2,5 ‰ Střední opilost  

Častá otázka lidí, kteří popíjeli alkohol, se týká řízení 

dopravních prostředků. V České republice je nulová tolerance 

alkoholu za volantem, což v praxi znamená, že hranice do 

0,2 ‰ alkoholu v krvi je považováno za přirozený 

metabolický stav. 

Ethanol v lidském těle odbourávají látky nazývané enzymy. Množství enzymů se 

v lidském těle mění velmi pomalu a většinou je enzymů výrazně méně než látky, kterou 

mají zpracovávat. To má za následek, že rychlost odbourávání ethanolu je stále stejná. 

Pokud v příkladu 3 nespočítáte hmotnostní zlomek ethanolu, používejte orientační 

hodnoty 3 ‰ pro muže a 4,5 ‰ pro ženu. 

4. Ethanol je v lidském těle odbouráván rychlostí 

přibližně 0,15 ‰ za hodinu. Do grafu v čase 𝑡𝑡 = 0 h 

vyneste hmotnostní zlomek ethanolu v těle pro muže 

a ženu z příkladu 3. Následně do grafu vyneste hmotnostní zlomek ethanolu v čase 

2 h, 4 h, 6 h atd. Z grafu odečtěte, za jak dlouho budou obě osoby schopny řídit 

auto bez rizika ztráty řidičského průkazu (hmotnostní zlomek ethanolu pod 

0,2 ‰).  
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Příloha 3: PL 3 – Uhlí v České republice 

Hnědouhelné elektrárny jsou v dnešní době stále hlavním zdrojem elektrické energie 

v ČR, protože tvoří 45 % celkové výroby elektrické energie v ČR. 

1. Hnědé uhlí, které se spaluje v elektrárnách má 

výhřevnost 11,5 MJ ∙ kg−1, to znamená, že z 1 kg tohoto 

uhlí se uvolní 11,5 MJ energie ve formě tepla. Dnešní 

elektrárny dokážou přeměnit pouze 40 % vzniklého 

tepla na elektrickou energii. Jaká je celková elektrická energie 𝐸𝐸el vyprodukovaná 

spálením 1 kg hnědého uhlí? 

 

 

 

 

2. Průměrná česká domácnost spotřebuje za rok 11,88 GJ 

elektrické energie. Jakou hmotnost hnědého uhlí je 

potřeba spálit v tepelné elektrárně pro pokrytí spotřeby 

průměrné české domácnosti?  

 

 

 

3. Uhlí obsahuje nejen uhlík, ale i další prvky, mezi které 

patří např. vodík nebo síra. Hmotnostní zlomek síry v 

uhlí je 0,85 %. Jaká je hmotnost síry, která je obsažená 

v uhlí z úlohy 2? (pokud jsi nevypočítal/a úlohu 2, 

použij pro výpočet 2 t uhlí). 
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4. Spalováním síry obsažené v uhlí vzniká oxid siřičitý. Spálením 32 g síry vznikne 

oxid siřičitý o hmotnosti 64 g. Jaká hmotnost oxidu siřičitého se uvolní při spálení 

síry z úlohy 3? 

 

 

 

Oxid siřičitý způsobuje ekologické problémy, mezi které patří londýnský smog a kyselé 

deště, proto se v elektrárnách musí používat metody odsiřování, které jej odstraňují 

z kouřových plynů. Zplodiny jsou před odchodem do komínu zkrápěny emulzí jemně 

mletého vápence (uhličitan vápenatý). Ten reaguje s oxidem siřičitým a kyslíkem za 

vzniku sádrovce (síran vápenatý) a oxidu uhličitého. 

1.  CaCO3 + SO2
          
�⎯� CO2 + CaSO3 

2.  2 CaSO3 + 2 H2O + O2
          
�⎯� 2 CaSO4 ∙ 2 H2O 

5. Při odsiřování vzniká v elektrárnách ze 64 g oxidu siřičitého 176 g sádrovce. Jaká 

hmotnost sádrovce vznikne odsířením oxidu siřičitého z úlohy 4? 

 

 

 

 

6. Sádrovec, který se vyrobí v elektrárnách, je využíván ve 

stavebnictví pro výrobu např. sádrokartonu. Často 

používaným je sádrokarton o tloušťce 12,5 mm, který 

obsahuje přibližně 8,5 kg sádrovce na 1 m2 

sádrokartonu. Jakou plochu sádrokartonu můžeme vyrobit ze sádrovce  

z úlohy 5?  
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Příloha 4: PL 4 – Uhlí v české energetice 

Hnědouhelné elektrárny jsou v dnešní době stále hlavním zdrojem elektrické energie 

v ČR, protože tvoří 45 % celkové výroby elektrické energie v ČR. 

1. Hnědé uhlí, které se spaluje v elektrárnách má 

výhřevnost 11,5 MJ ∙ kg−1, to znamená, že z 1 kg tohoto 

uhlí se uvolní 11,5 MJ energie ve formě tepla. Dnešní 

elektrárny dokážou přeměnit pouze 40 % vzniklého 

tepla na elektrickou energii. Jaká je celková elektrická energie 𝐸𝐸el vyprodukovaná 

spálením 1 kg hnědého uhlí? 

 

 

 

 

2. Průměrná česká domácnost spotřebuje za rok 11,88 GJ 

elektrické energie. Jakou hmotnost hnědého uhlí je 

potřeba spálit v tepelné elektrárně pro pokrytí spotřeby 

průměrné české domácnosti?  

 

 

 

 

3. Uhlí obsahuje nejen uhlík, ale i další prvky, mezi které 

patří např. vodík a síra. Hmotnostní zlomek síry v uhlí 

je 0,85 %. Jaká je hmotnost síry, která je obsažená v uhlí 

z úlohy 2? (pokud jsi nevypočítal/a úlohu 1.2, použij pro 

výpočet 2 t uhlí) 
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4. Spalováním síry obsažené v uhlí vzniká oxid siřičitý. Zapiš rovnici hoření síry. 

Jaká hmotnost oxidu siřičitého se uvolní při spálení síry z úlohy 3? 

 

 

 

5. Oxid siřičitý způsobuje ekologické problémy, mezi které patří londýnský smog  

a kyselé deště, proto se v elektrárnách musí používat metody odsiřování, které jej 

odstraňují z kouřových plynů. V prvním kroku reaguje oxid siřičitý s uhličitanem 

vápenatým za vzniku oxidu uhličitého a siřičitanu vápenatého. V druhém kroku 

se siřičitan vápenatý oxiduje kyslíkem v přítomnosti vody za vzniku dihydrátu 

síranu vápenatého (sádrovce). Doplňte obě reakce vedoucí ke vzniku sádrovce. 

1.  CO3 + SO
          
�⎯� CO + SO  

2.  2 SO +  H2O + O2
          
�⎯� 2 SO4 ∙ 2 H2O 

6. Při odsiřování vzniká v elektrárnách ze 64 g oxidu siřičitého 176 g sádrovce. Jaká 

hmotnost sádrovce vznikne odsířením oxidu siřičitého z úlohy 4? 

 

 

 

 

7. Sádrovec, který se vyrobí v elektrárnách, je využíván ve 

stavebnictví pro výrobu např. sádrokartonu. Často 

používaným je sádrokarton o tloušťce 12,5 mm, který 

obsahuje přibližně 8,5 kg sádrovce na 1 m2 

sádrokartonu. Jakou plochu sádrokartonu můžeme vyrobit ze sádrovce z úlohy 6?  
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Příloha 5: PL 5 - Marmeláda 

Spoustě lidí se při zmínce něčeho sladkého vybaví domácí 

marmeláda. Někteří z vás i tuší, jak se taková marmeláda dělá. 

Očištěné ovoce se nakrájí či namele, přidá se cukr, následně se 

směs krátce povaří, přidá se želírovací látka (pektin) a nakonec 

se marmeláda zavaří. 

1. Jaká je hmotnost cukru obsaženého ve sklenici marmelády (350 g)? Hmotnostní 

zlomek cukru v marmeládě je 41 %. 

 

 

 

 

Do marmelád se přidává cukr, protože ovocné marmelády vzniklé pouze z ovoce by 

mohly být málo sladké a moc kyselé. Naše marmeláda má hmotnostní zlomek ovoce 

70 %. To znamená, že zbylou část tvoří přidaný cukr. 

2. Jaká je hmotnost přidaného cukru ve sklenici marmelády? Jaká je hmotnost cukru, 

který pochází z ovoce? 

 

 

 

 

3. Meruňky, které jsme použili pro výrobu marmelády obsahují 8 g cukru na 100 g 

ovoce. Při vaření marmelády se část vody z meruněk odpaří, ale hmotnost cukru 

zůstane stejná. Jakou hmotnost meruněk musíme použít pro výrobu jedné sklenice 

marmelády? 
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Příloha 6: PL 6 – Kvašení cukru 

Většina z nás již někdy slyšela o tom, jak se vyrábí domácí 

destiláty. Vše začíná u ovoce, kterým jsou v případě domácí 

slivovice švestky. Ovoce se ukládá so sudů, ve kterých pak 6 až 

8 týdnů probíhá alkoholové kvašení. Kvašením nelze dosáhnout 

vysokých koncentrací alkoholu, protože alkohol při 

objemovém zlomku vyšším než 15 % je pro kvasinky smrtící. 

Vyšších koncentraci v případě destilátů se dosahuje právě 

destilací. Ta probíhá dvakrát. První slouží k oddělení alkoholu 

z kvasu a druhá pro odstranění vysoce toxického methanolu. Výsledný destilát se 

následně ředí na požadovanou koncentraci. 

1. Jaký je objem a jaká je hmotnost ethanolu obsaženého v lahvi (1 litr) domácí 

slivovice? Objemový zlomek ethanolu je 50 % a hustota ethanolu je  

0,789 g ∙ cm−3. 

 

 

 

 

 

2. Ethanol v nápoji vznikl kvašením cukru (např. fruktózy). Jaká je hmotnost 

fruktózy potřebné pro výrobu ethanolu do lahve v příkladu 1? Kvašení probíhá 

dle následující rovnice: 

C6H12O6
          
�⎯� 2 C2H5OH + 2 CO2 
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3. Jaká je hmotnost švestek, ze kterých získáme cukr pro výrobu 1 litru domácí 

slivovice? Hmotnostní zlomek cukru ve švestkách je 11 %. 

 

 

 

 

 

Jistě jste si v létě všimli, že jakýkoli cukerný roztok může začít kvasit. Pokud necháte 

rozpitou limonádu pár dní v teple, tak si můžete všimnout, že již začala kvasit, což je 

často doprovázeno nepříjemným zápachem. 

4. Jaký bude objemový zlomek ethanolu v lahvi zkvašené Fanty (0,5 litru), budeme-

li počítat, že zkvasil veškerý přítomný cukr? 100 ml Fanty obsahuje 11 g cukru, 

který kvasí podle rovnice v příkladu 2. Hustota ethanolu je 0,789 g ∙ cm−3. 
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Příloha 7: PL 7 – Cukr a řepa 

 

Každý z nás už někdy v obchodě viděl paletu s cukrem. Pravděpodobně jich bylo i více 

vedle sebe. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik řepy se muselo zpracovat nebo jak velká 

je plocha, na které byla tato řepa pěstována? 

1. Při zpracování cukrové řepy byl v roce 2018 výtěžek bílého cukru 14,82 %. Jaká 

hmotnost bílé řepy byla zpracována pro výrobu jedné palety cukru? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ve stejném roce byl výtěžek cukrové řepy 73,85 t na 1 ha zemědělské plochy. 

Jakou hmotnost cukrové řepy můžete vypěstovat na ploše o rozměru vaší učebny 

(__ m × __ m)?  
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3. Jak velkou část palety cukru (v %) zaplníte cukrem, který vyrobíte z řepy 

z příkladu 2? 

 

 

 

 

 

 

 

Při výrobě cukru z cukrové řepy dochází k lisování šťávy z řepy a tato šťáva je následně 

čištěna od necukerných složek pomocí vápna (vápenné mléko). Toto vápno se pálí přímo 

u cukrovaru z vápence. 

Pro zvídavé: Vápenné mléko (roztok hydroxidu vápenatého) se přidává k cukerné šťávě 

a zavádí se do ní také oxid uhličitý, který vzniká při pálení vápna. V roztoku začne vznikat 

jemná sraženina vápence, na kterou se nachytají necukerné složky, a nakonec je sraženina 

odfiltrována. 

4. Jaká je hmotnost vápence a koksu, které spotřebujete pro výrobu palety cukru? 

Pro přečistění 1 tuny cukru se využije 250 kg vápence a 1 tuna koksu vystačí na 

vypálení 15 tun vápence. 
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Příloha 8: Dotazník Lidské zdraví 

1. Ethanol 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady             Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější          Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí                    Výrazně lehčí           

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější            Zajímavější 

      Stejně zajímavé             Méně zajímavé           Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Výpočet hmotnosti EtOH        Výpočet pomocí 𝜑𝜑 EtOH 

      Výpočet 𝑤𝑤 EtOH                Převod jednotek 

      Pochopení textu                Výpočet doby odbourávání 

      Tvorba grafu                Jiné – napiš vlastními slovy 

 

2. Paracetamol 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady           Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější       Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější        Zajímavější 

      Stejně zajímavé                 Méně zajímavé   Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Pochopení textu              Výpočet toxické dávky 

      Výpočet max množství         Jiné – napiš vlastními slovy 
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3. Oxid uhelnatý 

Úlohy jsem zkusil/a řešit           Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady               Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější                 Obtížnější 

      Stejně těžké                  Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější             Zajímavější 

      Stejně zajímavé                   Méně zajímavé 

      Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Zápis chemické rovnice             Výpočet z objemového zlomku 

      Pochopení textu              Převod jednotek 

      Výpočet z chemické rovnice     Jiné – napiš vlastními slovy 
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Příloha 9: Dotazník Zdroje energie 

1. Hnědé uhlí 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady             Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější          Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí                    Výrazně lehčí           

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější            Zajímavější 

      Stejně zajímavé             Méně zajímavé           Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Výpočet pomocí účinnosti       Výpočet hmotnosti uhlí 

      Zápis chemické rovnice               Převod jednotek 

      Pochopení textu                Výpočty z chemických rovnic 

      Doplnění chemické rovnice              Jiné – napiš vlastními slovy 

 

2. Jaderná energie 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady           Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější       Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější        Zajímavější 

      Stejně zajímavé                 Méně zajímavé   Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Pochopení textu              Výpočty pomocí 𝑤𝑤 

      Doplnění štěpných reakcí         Jiné – napiš vlastními slovy 
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3. Obnovitelné zdroje 

Úlohy jsem zkusil/a řešit           Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady               Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější                 Obtížnější 

      Stejně těžké                  Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější             Zajímavější 

      Stejně zajímavé                   Méně zajímavé 

      Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Výpočet plochy panelů             Převody jednotek 

      Pochopení textu              Jiné – napiš vlastními slovy 
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Příloha 10: Dotazník Klimatické změny 

1. Lidé, zvířata a oxid uhličitý 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady             Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější          Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí                    Výrazně lehčí           

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější            Zajímavější 

      Stejně zajímavé             Méně zajímavé           Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Práce s tabulkou         Přepočet na hmotnost CO2 

      Pochopení textu                Převod jednotek 

      Jiné - napiš vlastními slovy 

 

2. Vydechující automobily 

Úlohy jsem zkusil/a řešit            Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady           Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější       Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější        Zajímavější 

      Stejně zajímavé                 Méně zajímavé   Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Pochopení textu              Sestavení chemické rovnice 

      Výpočet z chemické rovnice        Převod jednotek 

      Výpočet spotřeby                Přepočet vzdálenosti na emise 

      Jiné - napiš vlastními slovy 

  



100 
 

3. Kolik „váží“ elektřina? 

Úlohy jsem zkusil/a řešit           Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady               Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější                 Obtížnější 

      Stejně těžké                  Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější             Zajímavější 

      Stejně zajímavé                 Méně zajímavé   Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Práce s tabulkou               Práce s grafem 

      Pochopení textu              Převod jednotek 

      Výpočet produkce emisí               Výpočet úspory energie 

      Jiné - napiš vlastními slovy 

 

4. Beton kolem nás 

Úlohu jsem zkusil/a řešit                Ano 

      Ne, nevěděl/a jsem si rady                 Ne, nestihl/a jsem to 

Obtížnost ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně obtížnější         Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí Výrazně lehčí 

Subjektivní pocit z úlohy ve srovnání s klasickými výpočty 

      Výrazně zajímavější                   Zajímavější 

      Stejně zajímavé                 Méně zajímavé   Nezajímavé 

Problémy s úlohou 

      Pochopení textu              Sestavení chemické rovnice 

      Výpočet hmotnosti CO2               Převod jednotek 

      Jiné - napiš vlastními slovy        
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Příloha 11: Dotazník pro akční výzkum na ZŠ 

Dnešní pracovní list mi ve srovnání s předchozím připadl 

      Výrazně obtížnější         Obtížnější 

      Stejně těžké          Lehčí Výrazně lehčí 

 

Na stupnici od 1 do 10 ohodnoť zajímavost pracovních listů, tematických příkladů 

a úloh (cukr v nápojích, uhlí atd. (1 = naprosto nezajímavé, 10 = maximálně 

zajímavé) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Měl/a jsem problémy s: 

      Složité zadání příkladů             Dlouhé zadání příkladů 

      Chemické výpočty a vzorce         Matematické výpočty 

      Převody jednotek       Spolupráce se spolužákem 

 

 

Prostor pro komentář, vzkaz, návrh, názor, pocit či cokoli jiného. 
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