Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole na příkladu tématu
Odpady a odpadové technologie
Learner’s Activation in Chemistry Education at Lower Secondary Schools on
the Topic Waste and Waste technologies
Ondřej Vyskočil

Vedoucí práce:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Studijní program:

Specializace v pedagogice (B7507)

Studijní obor:

Chemie se zaměřením na vzdělávání – Výchova ke zdraví se
zaměřením na vzdělávání

2020

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní
škole na příkladu tématu Odpady a odpadové technologie potvrzuji, že jsem ji vypracoval
pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury.
Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze 3. 5. 2020

Chtěl bych velmi poděkovat panu prof. PhDr. Martinu Bílkovi, Ph.D. za vedení mé práce,
cenné rady a vstřícnost při konzultacích a vypracování této bakalářské práce.

ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá tématem Odpady a odpadové technologie v počáteční výuce
chemie. V teoretické části je představena problematika odpadů a odpadových technologií se
zaměřením na používané látky a jejich recyklaci. Tato problematika je doplněna o nejnovější
data ohledně produkce odpadů v České republice. Součástí teoretické části je také analýza
tohoto tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, vybraných
Školních vzdělávacích programech základních škol a vybraných učebnic chemie pro
základní školy. V praktické části jsou navrženy výukové aktivity, které lze integrovat do
výuky na základní škole v předmětu chemie. Výukové aktivity jsou založeny na doplňování
a ucelení informací probíraného tématu o odpadech a odpadových technologiích s využitím
webových zdrojů, které nebývá často probíráno jako samostatné téma, nýbrž jako téma
implementované do jednotlivých částí témat jako doplněk či souvislost.
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ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the topics Wastes and waste technologies in initial chemistry
teaching. The theoretical part introduces issues of wastes and waste technologies with special
focus on used materials and the process of recycling. The topic is supplemented by the
newest data about waste production in the Czech Republic. The analysis of the topic in
Framework Education Programme for Elementary Education, selected School Education
Programmes for elementary schools and chemistry textbooks for elementary schools is also
the integral part of the thesis. In the practical part the author himself designs lesson activities
based on Web sources that can be integrated into chemistry education at the lower secondary
schools. These activities help students to complete and reinforce their knowledge of the
topics of wastes and waste technologies, which are very often implemented into different
topics only as a complemental part instead of being discussed as a separate independent
topic.
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Úvod

Součástí dnešního světa jsou bezpochyby odpady, jež každý z nás produkuje. S rostoucím
počtem obyvatel na planetě se staly odpady problémem, který je nutný aktivně řešit. Nejlepší
způsob řešení těchto problémů by bylo snížit, popřípadě zcela eliminovat, produkci odpadů.
Jedním z důvodů, proč eliminovat odpady zcela nelze, je doba, ve které žijeme, jelikož
dnešní konzumní společnost nám toto ani nedovoluje. Procesem globalizace se staly součástí
našich životů předměty, mnohdy zbytečné předměty, jež se vyrábějí stovky či snad i tisíce
kilometrů daleko a jen při jejich převozu stroje vyprodukují mnoho odpadních plynů, které
mají negativní vliv na naše ovzduší, a tedy i na naše zdraví. Ačkoliv v mnoho případech
tento odpad eliminovat nelze, lze alespoň tento vznik omezit či odpady dále zpracovávat
jako druhotné suroviny či je recyklovat. Každý stát by se měl zabývat udržitelným rozvojem
a své činnosti pak orientovat právě tím směrem, aby docházelo ke zmírnění negativního
vlivu popsaných činností na člověka, zvířata, rostliny, a tedy celou přírodu. Stát by proto
měl podporovat a motivovat společnosti k modernizaci jejich výrobních procesů, což by
mimo jiné vedlo k minimalizování vzniku odpadů v jakékoliv formě, ať už plynné, pevné či
kapalné. Také by měl vhodně motivovat a vzdělávat obyvatelstvo své země, ať už přes
programy různých firem a škol či pořádáním různých aktivit v přírodě či městech a obcích
s tématikou odpadů a odpadových technologií, což by vedlo k většímu počtu lidí, kteří odpad
třídí či se snaží dokonce produkci odpadů minimalizovat.
Jakékoliv formy vzdělávání obyvatel, včetně žáků na základní škole, vedou k lepšímu
přístupu k této problematice. Bakalářská práce se proto v teoretické části zabývá historií,
klasifikaci odpadů, aktuálními daty z hlediska produkce odpadů a technologiemi,
využívanými ke zpracování odpadů. V praktické části práce jsme se zaměřili právě na
analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vybrané Školní
vzdělávací programy, mezi které jsou mimo jiné zařazeny Školní vzdělávací programy
tzv. Ekoškol, ale také jsou zde zařazeny Školní vzdělávací programy škol využívajících
alternativní způsoby vzdělávání. V neposlední řadě jsme se zaměřili na analýzu učebnic,
které jsou běžně využívány při vzdělávání žáků v předmětu chemie na základní škole.
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrhy vhodných výukových aktivit,
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které vycházejí z již zmíněných analýz a které by šly implementovat do výukových témat,
ve kterých je problematika odpadů a odpadových technologií zmíněna.
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2

Teoretická část

2.1 Odpady a odpadové technologie
2.1.1 Odpady v toku dějin
Již od doby, co dokážeme doložit život člověka na zemi, se lze bavit o existenci odpadu
(Worrell a Vesilind 2012). Právě odpad nám dává možnost poznávat způsob života
předchůdce moderního člověka, kdy Homo habilis vyráběl primitivní nástroje, které po
poškození vyhazoval. Styl života jednotlivých skupin lidí se často měnil. Teprve poté, co
lidé začínali žít ve skupinách, a především se začali zdržovat na jednom místě, lze
zaznamenat velkou produkci a shromažďování odpadu. Tato produkce zapříčinila špatné
podmínky pro život, kdy lidé žili ve špíně a odpadu. Existovaly ovšem výjimky, a to např. na
indickém subkontinentu, kde už se můžeme v období 3000 př. n. l. bavit o systémech odvodů
kanalizací a sběru odpadu (Kazimour 2017). V Evropě to poté byly Athény, kde byl vydán
zákon, který ukládal povinnost vyvážet materiál jednu míli za město (Kuraš 2014).
Shromažďování odpadů dávalo při válkách výhodu nájezdníkům, kterým usnadňoval odpad
překonávání hradeb. Především váleční zajatci zajišťovali ve starověkých Římě a Řecku
komunální služby. V Římě mluvíme o všeobecném úklidu – tzv. „lustratio urbis“ (Kuraš
2014). Toto vše přispívalo k vhodným hygienickým podmínkám, kdy bylo také mimo jiné
prováděno čištění stok nebo kropení cest včetně úklidu odpadu ve známém Koloseu (Kuraš
2014). Špatné hygienické podmínky se opět dostavily ve středověku. Vše, co bylo
vybudováno ohledně nakládání s odpadem ve starověkých Římě a Řecku, bylo zapomenuto.
Evropská středověká města se vyznačovala špinavostí, jelikož obyvatelé se odpadů
zbavovali nejsnazší cestou, a to vynášením odpadů před své domovy. Výjimkou nebylo
vylévání odpadní vody z oken. To vše vedlo k rozšíření nemocí, epidemií, např. moru, který
propukl v Evropě ve 14. století (Švec et al. 2004). Jedna z důležitých osob historie, která
přispěla k základům epidemiologie tak, jak ji známe dnes, byl britský lékař John Snow
(Prattingerová 2013). Právě tento lékař v 19. století zamezil dalšímu šíření cholery v městské
části Soho v Londýně díky včasnému zmapování nakažených a odstranění kontaminovaného
zdroje vody. Velká města se podílela na zvelebování svého okolí – dláždění cest, stavění
vodovodů a kanalizací a všude přítomný odpad bylo tedy nutné řešit. V druhé polovině
19. století přijímají města opatření ke zlepšení hygieny, a to jak z hlediska organizačního,
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tak i z hlediska technického. V Čechách to byl např. hrabě Karel Chotek, který vydal řád
o čištění ulic pro Prahu. Mimo jiné bylo součástí řádu zavedení přesypných nádob pro
domovní odpad. Ve 20. století se začínají transformovat způsoby svozu odpadů. Používání
vozů pro sběr odpadů tak, jak ho známe dnes, začal v roce 1930 (Kuraš 2014).
2.1.2 Klasifikace odpadu a související pojmy
„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.“ Takto definuje pojem odpad § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (Česko
2001). Dělení odpadu dle zákona je popsáno v tzv. Katalogu odpadu (MŽP 2016). Základní
dělení odpadů představuje rozdělení odpadu na odpad nebezpečný (v katalogu označen *)
a odpad ostatní. Nebezpečný odpad vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, mezi
které patří například toxicita, mutagenita, karcinogennost nebo infekčnost (MŽP 2008a).
S tímto odpadem se tedy můžeme setkat ve zdravotnictví, v odvětvích průmyslu nebo
dokonce i ve školách při provádění experimentů ve výuce chemie. Následně můžeme odpad
dělit dle skupenství na plynný, kapalný či pevný (tuhý). Pro udržitelný rozvoj je nutné
rozdělovat složky odpadu na využitelné a nevyužitelné. Další sledované vlastnosti, ať už
chemické či fyzikální, pomáhají při správném výběru technologií, které jsou uplatňovány při
zpracování odpadů (Kuraš 2014).
Odpad, který vyprodukují fyzické osoby na území obce, se nazývá odpad komunální
(Benešová et al. 2008). Součástí komunálního odpadu je odpad domovní, který je
vyprodukován v domácnostech nebo v činnostech prováděných v obytných objektech.
Živnostenský odpad se poté nazývá odpad, jejž vyprodukují právnické či fyzické osoby,
které mají oprávnění k podnikání. U tohoto typu odpadu se jedná o odpad s podobným
složením jako u odpadu domovního. Z komunálního odpadu jsou to právě pak využitelné
složky, které jsou dále zpracovávány a zařazeny do výroby jako druhotné suroviny. Mezi
využitelné složky řadíme plasty, kovy, sklo, papír, nápojové kartóny a bioodpad. Odpad,
který je větších rozměrů či vyšší hmotnosti a nelze ho tak ukládat do standardních sběrných
nádob, se nazývá objemný. Mezi tento odpad řadíme např. koberce, matrace, nábytek nebo
sportovní náčiní jako např. lyže či kola. Směsným komunálním opadem se pak rozumí odpad
zbytkový. Jedná se o odpad, který zůstane po separaci nebezpečného a využitelného odpadu
a bioodpadu. Bioodpadem se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, kam řadíme
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odpad z údržby zeleně ale také například kuchyňský a potravinářský odpad (Benešová et al.
2008).
2.1.3 Odpadové hospodářství
Pod pojmem odpadové hospodářství se myslí řada činností. V prvé řadě se jedná o snahu
zamezit vzniku odpadu, v případě vzniku odpadu s ním nakládat rozumně a to tak, aby byl
maximálně využit jako druhotná surovina. V případě, že již odpad nelze využít, je nutné jej
uložit tak, aby neohrožoval životní prostředí. S tím souvisí i péče o místo, kde byl odpad
uložen, a jeho následná kontrola. Nástroj pro správu odpadu popisuje Plán odpadového
hospodářství České republiky, kde jsou mimo jiné uvedeny strategické cíle, jimiž
jsou: předcházet vzniku a snižovat produkci odpadů; nakládat s odpady s ohledem na životní
prostředí a lidské zdraví; co nejvíce využívat odpad jako druhotnou surovinu; zachovat
základní potřeby současným i budoucím generacím (udržitelný rozvoj) (MŽP 2008b).
Díky neustálému rozvoji výrobních a spotřebních procesů dochází také k neustálému rozvoji
odpadového hospodářství. Odpadovým hospodářstvím se nezabývají pouze jednotlivé státy,
ale i organizace jak vládní, tak nevládní (OSN, WHO aj.) na světové úrovni (Kuraš 2014).
Tím došlo k vytvoření Světového standardu odpadového hospodářství. Jednotlivé země
ve světě a v Evropě začínají přijímat právní předpisy. V Evropě je to poté Evropský
standard, který se rozvíjí a přijímá mezinárodní a vnitrostátní předpisy. Tyto předpisy
a právní úpravy přijímá Evropské hospodářské společenství. Dnešní Evropská unie
pokračuje v tomto přístupu a reguluje odpadové hospodářství především pomocí směrnic
Evropského parlamentu a rady. Konkrétně se jedná o směrnici č. 98/2008, která musela být
implementována do legislativy jednotlivých členských státu Evropské unie. Česká republika
tuto povinnost splnila vydáním novely zákona č. 154/2010 Sb., o odpadech (Kuraš 2014).
2.1.4 Data o produkci odpadů
Český statistický úřad zveřejnil, že produkce odpadu v České republice činila za rok 2018
celkem 28,4 milionu tun. Ve srovnání s předchozím rokem se produkce odpadu zvýšila
o 13,8 % (ČSÚ 2019).
Nejvíce odpadu vyprodukovaly podniky (tzv. podnikový odpad), kde produkce odpadu
činila 24,2 milionu tun. Vyšší produkce v roce 2018 oproti roku 2017 byla zaznamenána
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u stavebních firem a u firem, které se specializují na sanaci, shromažďování a zpracování
odpadů. Dále v sektoru dopravy (rekonstrukce), zemědělství, lesnictví a rybářství. Pokles
produkce odpadu byl zaznamenán v sektorech zabývající se energetikou (ČSÚ 2019).
Obce na svém území vyprodukovaly za rok 2018 4,2 milionu tun odpadu. Ve srovnání
s rokem 2017 se jednalo o 3% navýšení. Do tohoto odpadu je řazen odpad komunální,
jenž tvořil největší část (90 %), a vyprodukovalo se ho 3,7 milionu tun (351 kg na osobu).
Součástí tohoto odpadu je také odpad ze stavebnictví, autovraků a z elektrického
a elektronického zařízení. Z komunálního odpadu největší část tvořil odpad z běžného svozu
56 %, menší část 16 % tvořil odpad tříděný a 11 % odpad objemný. Oproti roku 2002,
kdy bylo vytříděno 16 kg odpadu na osobu, došlo k výraznému navýšení, neboť v roce 2018
to bylo již 57 kg na osobu (ČSÚ 2019).
2.1.5 Odpadové technologie a recyklace
Tři základní technologie, které v historii umožnily zlepšení způsobů nakládání s odpady,
je řízené skládkování, kompostování a spalování odpadů (energetické využití). Později tyto
technologie s rozvojem průmyslu nestačily a bylo nutné hledat další alternativy, jak odpad
zpracovávat (Kuraš 2014).
Pro snadnější nakládání využitelného odpadu se využívá oddělený sběr ve formě sběrných
nádob. Nejčastěji se setkáváme s nádobami z tvrzeného plastu, dále pak z pozinkovaného
plechu. K rozlišení nádob se mimo popisu, který nám sděluje, co vše lze do nádob uložit,
využívá označení pomocí barev. Každý máme dnes možnost v místech svého bydliště běžně
třídit papír (modré nádoby), sklo, které se dělí na čiré (bílé nádoby) a barevné
(zelené nádoby), a plasty (žluté nádoby). Dále se můžeme setkat s nádobami na kartónové
obaly (oranžové nádoby) a bioodpad (hnědé nádoby), méně pak s nádobami na
kovy (šedé nádoby). Pro elektroodpad či oděv jsou typické nádoby nejčastěji červené barvy
označené nápisem. Kapacita sběrných nádob je ovšem omezená, a proto je především pro
objemný odpad zřízen systém sběrných dvorů. Výjimku mohou tvořit například nebezpečné
odpady, s kterými je nutné nakládat dle jiných pravidel než s odpadem komunálním. Mezi
nebezpečný odpad řadíme například rozpouštědla, oleje a tuky (nejedlé), lepidla, barvy, léky,
z objemného odpadu to jsou například kusy eternitu nebo azbestových izolací.
U nebezpečných odpadů ale i jiných je možné se u sběrného dvora informovat, jak s daným
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odpadem nakládat. Zřizovatelem sběrných dvorů je obec, která také určuje podmínky
provozu. Jestliže v obci není zřízen sběrný dvůr, je obec povinna zorganizovat tzv. mobilní
sběr, a to dvakrát ročně (Filip 2002; Šťastná 2013).
2.1.6 Zpracování odpadů
K naplňování strategických cílů odpadového hospodářství je nutné volit vhodné způsoby,
jak odpady dále zpracovávat. Vytříděný materiál, který je vyhovující pro další zpracování,
je vhodný k využití jako druhotná surovina ve výrobě (Kizlink 2007).
Mnoho odpadů není tvořeno pouze jednotným materiálem, a proto je nutné tyto materiály
separovat. Ke zpracování a oddělení materiálů se často využívá fyzická a chemická vlastnost
daného materiálu. Dnešní doba nám nabízí různé možnosti využití moderní techniky
ke zpracování odpadů. Třídění odpadů často probíhá na technologických linkách. Tyto linky
jsou z velké části automatizované, avšak i přesto se zde nachází mechanické třídění – ruční
(Junga et al. 2015).
Mechanická separace je jedna ze základních a nejstarších technologií využívaných
k separaci odpadu. Tento způsob separace se využívá k oddělování odlišných druhů barev
plastů, skla, folií, papírů a dále pak k oddělování látek, které kontaminují odpad. Výstupní
kvalita tříděného odpadu je také závislá na způsobu třídění. Vyšší výstupní kvalitu materiálu
dosáhneme při tzv. pozitivním třídění, kdy jsou odstraňovány recyklovatelné složky
(znovu využitelné složky ve výrobě) ze směsi. Nevýhodou tohoto třídění je vytříděné
množství, které je menší než při tzv. negativním třídění. Při tomto třídění jsou ze směsi
odstraňovány nežádoucí příměsi. Z důvodu vysoké produkce odpadů je také nutné sledovat
produktivitu. Ta může být ovlivněna směsí, která přichází do třídícího procesu. U odpadu
sbíraného odděleně bude produktivita třídění vyšší oproti třídění odpadu směsného (Junga
et al. 2015).
Ke snížení vývozu odpadů na skládky je klíčový oddělený sběr odpadu, a naopak zvýšení
podílu složek odpadu, který lze dále využít. Technologické linky se často vyskytují
v areálech vybraných skládek. Shodně jako u ručního třídění je nutné odstranit látky
kontaminující odpad a nechtěné příměsi. Součástí linek jsou různé třídiče, které dokážou
vytřídit odpad dle fyzikálních a chemických vlastností. Běžně používané třídiče jsou optické,
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pneumatické a hydromechanické. Pro lepší manipulaci odpadů bývají součástí linek i lisy
a drtiče sloužící ke zmenšování objemu (Junga et al. 2015; Kuraš 2014).
Při vysoké zátěži technologické linky (zpracování více než 4 t odpadu za hodinu) je její
vybavení kombinací výše zmiňovaných možností, tedy třídění ručního, třídiče optického,
pneumatického a hydromechanického (Junga et al. 2015).
S odpadem, který nelze po zpracování využít jako druhotnou surovinu, musí být naloženo
jiným co nejefektivnějším způsobem. Způsoby, jak nakládat s odpadem dle efektivnosti,
jsou seřazeny následovně: za prvé je především nutné produkovat odpadů co nejméně,
za druhé, při vyprodukování odpadů, pokud je to možné, odpad opětovně využít
či recyklovat, za třetí, pokud ani tyto možnosti nelze využít, přicházejí na řadu
kompostování, spalování (s využitím energie či bez využití energie) a jako poslední možnost
skládkování (Kizlink 2007).
V následujícím textu budou popsány technologie kompostování, spalování a skládkování.
Recyklaci odpadů bude věnována samostatná kapitola 2.1.7.
Odpad podléhající aerobnímu a anaerobnímu rozkladu se řadí mezi biologicky rozložitelný
odpad (Kuraš 2014). Mezi tento odpad (také známý jako bioodpad) řadíme například trávu,
listí, štěpku ze stromů, kuchyňské odpady, papír, kaly, zvířecí fekálie či trus (Hlavatá 2004).
Jednou z hlavních metod zpracování tohoto odpadu je kompostování (Kuraš 2014).
Produktem kompostování je kompost – hmota, která má charakteristické vlastnosti
(barvu, strukturu, složení), přičemž veškerý odpad je již stabilizován (Hlavatá 2004).
Abychom dosáhli těchto charakteristických vlastností v rychlejším čase, než je jich běžně
dosahováno v půdě, je důležitá skladba kompostu. Kompost lze následně využít
v zemědělství či při údržbě zeleně a rostlin. Sledovanými parametry, které jsou nutné
k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj mikroorganismů, jsou například poměr uhlíku
a dusíku, vlhkost, kyselost a zásaditost. V průběhu kompostování je nutné kompost
provzdušňovat a regulovat jeho teplotu. Fáze kompostovacího procesu jsou celkem
tři: mezofilní, termofilní a dozrávání (Kuraš 2014). Během těchto fází dochází k aerobnímu
rozkladu organické hmoty, která je snadno rozložitelná, přičemž se uvolňuje teplo (energie).
Vysoká teplota zapříčiní zánik patogenních organismů a následně dochází k rozkladu i těžko
rozložitelných materiálů (Kuraš 2014). S metodou kompostování se lze setkat v průmyslu
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a zemědělství (centrální kompostování), ve městech, blíže pak u škol a zahrádek
(komunitní kompostování), ale také můžeme kompostovat i doma (domácí kompostování)
(Hlavatá 2004). Hlavními důvody, kvůli kterým se upřednostňuje kompostování
před spalováním a skládkováním, jsou důvody ekonomické, vliv na životní prostředí a vznik
produktu, který lze dobře využít (Kuraš 2014).
Dalším možným způsobem, jak zpracovat biologický rozložitelný odpad, je anaerobní
digesce. Jedná se o proces, kdy za nepřístupu vzduchu dochází k přeměnám organických
látek (Kuraš 2014). Při tomto způsobu zpracování jsou hlavní produkty bioplyn a digestát.
Technologie výroby jsou využívány v tzv. bioplynových stanicích. Hlavním složením
bioplynu jsou methan a oxid uhličitý, a methan je využíván například k výrobě tepla
a elektřiny (možnost kombinované výroby tepla a elektřiny) nebo jako palivo do dopravních
prostředků (Hlavatá 2004).
Odpad, který nelze využít jako druhotnou surovinu, ale lze ho využít k tvorbě tepla
a elektřiny, se zpracovává ve spalovnách. Tento způsob zpracování nám nabízí poměrně
velké snížení objemu odpadů, přičemž mimo jiné dochází k zneškodnění jejich
nebezpečných vlastností (Hlavatá 2004). Využití odpadu ve spalovnách je vhodné
především tehdy, pokud jsou odpady dostatečně energeticky bohaté a pokud by jinak
k výrobě tepla měla být použita fosilní paliva. Na druhou stranu nevýhodami spalování
odpadů jsou například likvidace vznikajícího popílku a škváry, a především pak produkce
emisí, jako jsou oxid uhličitý a dioxiny (Hlavatá 2004; Kuraš 2014).
Poslední možností likvidace odpadů je skládkování. I přestože se jedná o nejnevhodnější
způsob zpracování odpadu, tak Hlavatá (2004) uvádí, že se jedná o způsob nejčastější.
Skládky musí splňovat přísná pravidla, a to nejen při provozu, ale i po jejím ukončení.
Umisťování skládek a jejich technické vybavení je striktně sledováno. Pro snížení
negativního vlivu skládek na životní prostředí se před skládkováním u zbytkového
komunálního odpadu využívá mechanicko-biologická úprava. Tím například dojde ke
zmírnění produkce skleníkových plynů (methanu) u biologicky rozložitelného odpadu
(Hlavatá 2004).
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2.1.7 Recyklace odpadů
S rostoucím počtem lidí na planetě a zvýšenou poptávkou po produktech se zvyšuje spotřeba
neobnovitelných zdrojů potřebných k výrobě těchto produktů. Jedním z možných způsobů,
jak můžeme snížit tuto spotřebu, je recyklace odpadu.
Již téměř většina odpadů z průmyslové výroby je recyklována a použita opětovně
ve výrobních procesech Mezi tyto materiály patří plasty, papír, kovy nebo také chemikálie.
Odpady vhodné k recyklaci musí splňovat určitou kvalitu a být cenově výhodné. I právě
z tohoto důvodu tvoří recyklovatelná složka u komunálního odpadu pouze necelých 20 %.
Materiály jako plast, papír, kov, sklo či biologicky rozložitelné materiály se řadí mezi snáze
recyklovatelné. Jelikož komunální odpad nedosahuje požadovaných kvalit, je jedním
možným způsobem, jak zvýšit jeho kvalitu, zlepšit jeho separaci. Zlepšení podmínek tedy
znamená investování do infrastruktury zajišťující zpracovávání odpadů (sběrná vozidla,
zpracovatelská a skladová zařízení). Avšak již bylo vynaloženo mnoho finančních
prostředků na výstavby zařízení, které jsou založeny na energeticky využitelných odpadech,
a mnoho států se tak stalo téměř nezávislými na fosilních palivech pro výrobu energie
a elektřiny, proto se jedná spíše o ekonomický problém než technologický (Tchobanoglous
et al. 2002).
Způsoby, jak opětovně využít odpad, jsou známy z 19. století, kdy se používal již použitý
papír či textilie k výrobě papíru nového. Dalším recyklovatelným materiálem byl například
celuloid, který se v této době těšil úspěchů a představoval tak více než 50 % celkové spotřeby
(Mikoláš 1988).
Dnes si pod pojmem recyklační technologie lze představit několik různých postupů, které na
sebe navazují. Těmito postupy dáváme možnost znovuvyužití dané suroviny (Kuraš 2014).
Jak již bylo řečeno, pod komunální odpad řadíme několik skupin odpadů. Z tříděného
odpadu je to pak právě papír, plast, sklo, nápojové kartóny, kovy a bioodpad. V následujícím
textu bude přiblížena výroba a technologie recyklace výše zmíněných odpadů, a to konkrétně
papíru, plastu a skla.
Ne všechny používané materiály jsou výdobytkem dnešní doby. Například papír,
který se podobal složením dnešnímu papíru, byl již vyráběn kolem roku 105 n. l. v Číně.
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Nejstarší předchůdce papíru je pak papyrus ze starověkého Egypta, odkud je i právě odvozen
název papíru (Kocman 2011).
Papír je tenký materiál, který je tvořen vrstvami zhutněného vlákna. Tato vlákna se mohou
získávat několika způsoby, a to mechanickým, chemickým či kombinovaným způsobem. Při
výrobě papíru rozlišujeme vlákna na primární a sekundární. Nejčastějším zdrojem
primárních vláken jsou rostlinná vlákna ze dřeva. Sekundární vlákna jsou pak taková,
která získáváme recyklací již použitého papíru. Sušením a lisováním směsi vody a vláken
na sítech tak vzniká papír (Hlavatá 2004).
Poté, co papír přestane plnit svoji funkci, je odložen do modrého kontejneru či jiných
sběrných nádob. Následně dochází na lince k dotřídění na další složky, kterými jsou
například lepenky, novinový papír, časopisy ale i nežádoucí příměsi. Po vytřídění dochází
k rozvláknění, které probíhá pomalu kvůli co možná nejdelšímu zachování délek vláken.
Vlákna ztrácejí svoji délku, a proto i papírové materiály mají při recyklaci své limity. Uvádí
se, že papír je možné recyklovat až sedmkrát. Následujícím krokem, po rozvláknění, je
odstranění nečistot a popřípadě barev (tiskařské černě). Kvalita recyklátu se řídí poptávkou.
Pro výrobu méně kvalitního papíru se využívá mechanické rozvláknění oproti výrobě
kvalitnějšího papíru, kdy se využívá chemické rozvláknění včetně procesů odbarvení
či bělení (Kocman 2011; Kuraš 2014).
Dalším často využívaným materiálem je pro své dobré vlastnosti (pevnost, inertnost aj.) sklo.
V odpadech jsou to právě obaly, které tvoří velkou část skleněných odpadů.
Při nerecyklování skla jsou pak dobré vlastnosti nevýhodou, jelikož se sklo nerozloží
(Šťastná 2007).
Výrobou skla se zabývá sklářský průmysl. Nejčastějšími typy skel jsou skla sodno–vápenatá,
krystalová (křišťálová) a borosilikátová. Tato skla se liší procentuálním obsahem zastoupení
jednotlivých složek ve výrobě a ovlivňují tak vlastnosti daných skel. Jednou ze základních
složek ve výrobě je sklářský (křemenný) písek. Nejběžnějším sklem, které lze také jediné
recyklovat, je sodno-vápenaté sklo. Toto sklo je používáno na výrobu láhví nebo sklenic
různých barev (čiré, zelené, hnědé). S odpadovým sklem lze nakládat po využití různými
způsoby. Lahvové sklo se v mnoho případech vrací zpět k výrobcům, kde jsou láhve
vymývány, čištěny a znovu plněny. Pokud již neporušené sklo nelze využít, rozbíjí se na
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střepy. Ty se využívají k náhradě štěrků, plniv nebo podléhají přetavení a vyrábí se z nich
sklo nové. Při přetavování skleněných střepů je nutné dbát na barvu skla. Čiré sklo tedy lze
vyrobit pouze z čirého skla, barevné sklo pak z barevného. Proto se využívá odděleného
sběru skla (čirého a barevného). Aby mohly být střepy využity k přetavení, je nutné na
třídících linkách odstranit nežádoucí příměsi jako například korek, plast nebo kov.
Dle poptávky se následně střepy drtí na určitou velikost. K přetavení dochází dohromady
s původní surovinou. Při recyklaci skla dochází ke snížení teploty tání surovin a dochází tak
k značným úsporám energie (Šťastná 2007; Kuraš 2014).
Materiál, který významně nahradil produkci skla, je plast. Hlavní surovinou pro výrobu
plastů je ropa – materiál, který v dnešní době dokáže obstojně nahradit již zmíněné materiály.
Plast se řadí mezí tzv. polymery, což jsou chemické látky, jejichž struktura je tvořena
opakující se jednotkou (monomerem) obsahující atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dalších
prvků. Dalším zpracováním se získají granuláty nebo prášek, z kterých se následně vyrábějí
požadované věci různých tvarů. Mezi hlavní skupiny plastů, jež jsou tvořeny odlišnou
strukturou, patří termoplasty (řetězová struktura) a reaktoplasty (síťová struktura). Odlišné
struktury dodávají plastům odlišné vlastnosti. Termoplasty jsou opakovaně tavitelné teplem.
Při zvýšení teploty a tlaku jsou tvarovatelné a měkké a po zchlazení drží svůj tvar.
Reaktoplasty jsou naopak vysoce odolné vůči mechanickému poškození a teplotě a nelze
je již roztavit (Ptáček 2002).
Využití plastů je velice výhodné díky dobrým vlastnostem i ceně materiálu, čemuž odpovídá
i množství vyprodukovaného odpadu. Nejčastějším odpadem jsou odpady s krátkou
životností jako fólie, plastové obaly nebo PET láhve. Tento odpad je tříděn na třídících
linkách, jelikož je nutné zachovat dané vlastnosti typu plastu. Po rozdělení a odstranění
nežádoucích příměsí se odpad lisuje do balíků, které následně zpracovatel drtí a využívá.
Například PET láhve se recyklují k výrobě textilních výrobků, koberců nebo se využívají
jako výplň polštářů či bund. Dle typu plastů se využívá rozdílných recyklačních postupů
(Šťastná 2007; Kuraš 2014).

2.2 Odpady a odpadové technologie v kurikulu základní školy
S pojmem kurikulum se setkáváme v mnoha významech. Mezi tři základní významy
dle autorů Pedagogického slovníku patří (Průcha et al. 2009, s. 136): „1 Vzdělávací program,
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projekt, plán. 2 Průběh studia a jeho obsah. 3 Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci
získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení.“.
Současné kurikulární dokumenty jsou v českém školském systému děleny do dvou úrovní,
a to státní a školní. Mezi státní úroveň řadíme Národní program vzdělávání (Bílá kniha)
a rámcové vzdělávací programy (RVP). Počáteční vzdělávání je vymezováno Národním
programem vzdělávání jako celek a Rámcové vzdělávací programy pak vymezují jednotlivé
etapy vzdělávání. Školní úroveň představují Školní vzdělávací programy (ŠVP),
které vymezují obsah vzdělávání. ŠVP vypracovává každá škola dle Rámcového
vzdělávacího programu (RVP ZV 2017).
Dle jednotlivých typů vzdělávání (předškolní, základní, střední a ostatní) rozlišujeme
i jednotlivé RVP. Tyto programy navazují na strategii vzdělávání v ČR a na celoživotním
učení a společném vzdělávání. Ze strategie se jedná především o klíčové kompetence,
které úzce souvisí se vzdělávacím obsahem. Součástí těchto programů jsou specifikované
vědomosti a dovednosti, které lze využít v reálném životě. Každému z typu vzdělávání jsou
pak předem stanoveny očekáváné úrovně vzdělání. RVP taktéž dávají nezávislost školám,
což jim umožňuje vytvořit si vlastní individuální ŠVP (RVP ZV 2017).
Kompetence, které by žák měl získat a zdokonalit během základního vzdělávání, mu mají
pomoci nejen ve škole ve vyučovacích předmětech (řešit konkrétní úlohy a situace),
ale i v běžném a osobním životě. Jde o tzv. klíčové kompetence, které jsou formovány
a zdokonalovány především skrze výukové předměty, dále při kontaktu s ostatními žáky
ale i při kontaktu s personálem školy (pedagogickými i nepedagogickými pracovníky).
Klíčových kompetencí máme celkem šest. Jedná se o kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní (MŠMT ČR 2007).
Každá škola má dle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 školského zákona zpracovat ŠVP a umožnit
k němu přístup (Česko 2004a; 2004b). Jak již bylo řečeno, tento program vychází z RVP
a pro základní vzdělávání se jedná o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(RVP ZV), který mimo jiné navazuje na Rámcový vzdělávací program předškolního
vzdělávání (RVP PV). Za ŠVP jednotlivých škol nese vždy odpovědnost ředitel příslušné
školy. Na jeho tvorbě by se měl podílet jak ředitel školy, tak i pedagogický sbor,
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jelikož za výsledky vzdělávání ale také za způsob výuky nese odpovědnost škola
včetně pedagogického sboru. Jedná se tedy o pedagogický dokument (RVP ZV 2017).
ŠVP je komplexním dokumentem školy zahrnujícím všechny ročníky dané školy.
To umožňuje zachovat pro všechny žáky stejný přístup k tomuto vzdělávání, a to i s ohledem
na jejich potřeby a možnosti ve vzdělávání. Pro žáky to pak znamená možnost výběru školy
dle svých preferencí. Pro školy a učitele to pak znamená možnost významně školu
diferencovat od ostatních a učitele mohou navíc využívat různé metody výuky, které jim
nejvíce vyhovují, a volit tak vhodné strategie pro vzdělávání (RVP ZV 2017).
Vzdělávací obor či obory tvoří vzdělávací oblasti, které dále rozdělují RVP ZV. Vzdělávací
obor Chemie patří společně se vzdělávacími obory Fyzika, Přírodopis a Zeměpis
do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kdy tato oblast je určena pouze pro 2. stupeň základní
školy (RVP ZV 2017) a navazuje zejména na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět určený
pro 1. stupeň základní školy.
Součástí RVP jsou také průřezová témata, která je škola povinna implementovat do výuky.
Environmentální výchova je jedno z šesti průřezových témat zabývajících se mimo jiné
problematikou životního prostředí (Pumpr et al. 2005). Jeden z předmětů, který může být
vhodný k implementaci environmentální výchovy, je chemie. Díky tomu, že se žáci učí
důležité vlastnosti vybraných látek, dokážou pak vhodně tyto znalosti využít při řešení
otázek týkající se environmentalistiky (Pumpr et al. 2005).
2.2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a problematika odpadů
V následujícím textu budou zdůrazněny pasáže RVP ZV, které souvisejí přímo i nepřímo
s problematikou odpadů. I přestože se zde pojem odpad explicitně nevyskytuje, jsou zde
uvedeny části – k formování znalostí, které významně přispívají k tomu, že žák bude
v budoucnosti s odpady správně nakládat a zpracovávat je (RVP ZV 2017).
Jak je uvedeno v RVP ZV (2017), mezi první očekávané výstupy (CH-9-1-01 až
CH-9-1-03) žáků v chemii patří vlastností látek, práce s nimi, jejich bezpečnost a mimořádné
události. Z výstupů by si měl žák uvědomovat, že látky mají specifické vlastnosti a je tedy
nutné s nimi i tak zacházet. Z učiva ohledně vlastnosti látek je zde zmíněna změna vlastností
a stavu látek vlivem atmosféry. Především u nebezpečných látek je to pak zacházení s nimi.
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V případě úniků nebezpečných látek při havárii by měl žák volit co nejefektivnější metodu
jednání. Likvidace látek jako takových zde není uvedena ani ve výstupech žáka ani v učivu.
Výstup CH-9-2-04 uvádí, že žák uvede příklady z praxe na oddělování složek směsí.
V následujícím výstupu CH-9-2-05 až CH-9-2-06 týkajícím se vody a vzduchu,
se setkáváme s pojmy odpadní voda, znečišťování vody a vzduchu a prevence a likvidace
znečištění. V učivu se zde také setkáváme s pojmem ozonová vrstva.
Výstup CH-9-3-03 uvádí, že žák pracuje s vlastnostmi vybraných kovů a nekovů.
Z chemických reakcí je to z učiva jejich klasifikace, z výstupů (CH-9-4-01) poté klasifikace
a zhodnocení jejich využívání.
Výstup CH-9-5-01 uvádí, že žák uvede vliv několika látek dle významu na životní prostředí.
Výstup CH-9-5-02 se poté věnuje kyselým dešťům a jejich vlivu a žák by zde měl uvést vliv
těchto dešťů a následně opatření, která jim budou předcházet.
Z organické chemie se výstup CH-9-6-0 zabývá uhlovodíky, na což navazuje výstup
CH-9-6-02 o fosilních palivech a konkrétně o ropě. Také je zde zmíněno hodnocení těchto
paliv. Konkrétní uhlovodíky, deriváty, a jejich možné získávání, atributy a použití jsou pak
zmíněny ve výstupu CH-9-6-03.
Výstupy, které jsou zařazeny pod názvem Chemie a společnost (CH-9-7-01 a CH-9-7-03),
udávají, že žák je seznámen s prvotními a druhotnými surovinami, a to především s ohledem
na udržitelný rozvoj na Zemi. Také je zde zmínka o různých látkách v praxi, jejich příprava,
environmentální dopad a vliv na zdraví člověka. V učivu je zmíněn pojem recyklace surovin
v rámci chemického průmyslu v České republice a následně materiál plast a syntetická
vlákna, kde je mimo jiné uvedena jejich likvidace.
2.2.2 Problematika odpadů ve vybraných Školních vzdělávacích programech ZŠ
V následujícím textu bude přiblíženo celkem šest ŠVP. Školy a jejich ŠVP byly vybírány
buďto z hlediska zaměření na ekologii, environmentální výchovu nebo dle způsobu výuky
na škole. ŠVP byly porovnávány s výstupy v RVP ZV, které jsou zmíněné v kapitole 2.2.1.
Jestliže jsou výstupy shodné, nejsou zmiňovány. Dále bylo sledováno průřezové
téma – environmentální výchova (EV).
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První analyzované ŠVP (ZŠ a MŠ Brno Kotlářská 2019), kde výuka na škole probíhá
standardním způsobem, je základní škola s názvem Základní škola a mateřská škola Brno,
Kotlářská 4, příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed. Škola
sídlí ve středu města a k roku 2019 je kapacita školy 700 žáků. ŠVP je cíleno na přípravu
žáka pro život v 21. století a nese tedy název „Škola pro život v 21. století“. Škola je také
zapojena do dlouhodobých projektů, a to například do projektu Školy podporující zdraví.
Na II. stupni se škola zaměřuje na matematiku a hudební výchovu. Škola klade dle svého
zaměření v ŠVP důraz na ekologickou výchovu a environmentální vzdělávání a je zapojena
do sítě systému Ekoškol. V areálu školy se nachází ekologický areál „ČTYŘLÍSTEK“,
kde se nachází venkovní učebna, meteorologická stanice a mnoho dalšího. EV je poté
implantována do vzdělávacích oblastí jako průřezové téma.
Předmět chemie je na škole vyučován standardně v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách.
Veškeré očekávané výstupy z RVP ZV jsou v ŠVP uvedeny.
Navíc v souvislosti s námi studovanou problematikou jsou zařazeny do 8. a 9. ročníku
následující výstupy.
U výstupů CH-9-1-01 až CH-9-1-03 je uvedeno mimo jiné průřezové téma EV,
a to z tematického okruhu lidské aktivity a problémy životního prostředí a následně vztah
člověka k prostředí. Z mezipředmětových vztahů se jedná především o přírodopis (PŘ),
kde je zmíněna ochrana životního prostředí.
U výstupů CH-9-2-01 až CH-9-2-06 je ve školních výstupech navíc uvedeno, že žák odvodí
význam ochrany životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje. Z průřezového tématu
EV je zde uveden vztah člověka k prostředí, základní podmínky života a lidské aktivity
a problémy životního prostředí. Z mezipředmětových vztahů se opět jedná o PŘ, kde je
uvedena ochrana životního prostředí.
U výstupů CH-9-5-01 až CH-9-5-03 je uvedené průřezové téma EV a tematické okruhy,
které již byly zmíněny, a to vztah člověka k prostředí, základní podmínky života a lidské
aktivity a problémy životního prostředí.
V 9. ročníku se opět opakuje výstup CH-9-5-01, kde je navíc ve školních výstupech zmíněn
bod, že žák se orientuje v problematice získávání energie, jejímu významu a následně vlivu
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získávání této energie na život člověka a také na životní prostředí. Jsou zde také zmíněny
vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie, a i význam nebezpečí jaderné energie. Dále je
ve výstupech uvedeno, že žák vyhledá informace o znečištění prostředí. Z průřezového
tématu EV je zde uveden vztah člověka k prostředí, základní podmínky života a lidské
aktivity a problémy životního prostředí. Z mezipředmětových vztahů je zde vazba na
PŘ – ochrana životního prostředí.
U výstupů CH-9-6-01 až CH-9-6-06 je ve školních výstupech zmíněno několik bodů
tykajících se problematiky životního prostředí, především ovlivňování životního prostředí
organickými látkami, u kterých žák zná vlastnosti a význam pro člověka a dokáže o nich
diskutovat. Opět jsou v průřezovém tématu EV uvedeny shodné tematické okruhy, které již
byly zmíněny a z mezipředmětových vztahů je zde opět uveden PŘ – ochrana životního
prostředí.
U výstupů CH-9-7-01 až CH-9-7-03 je uvedeno, že žák zná možnosti, jak napravit znečištění
životního prostředí chemickými výrobky. Opět jsou v průřezovém tématu EV uvedeny
tematické okruhy již zmíněné a z mezipředmětových vztahů je zde opět PŘ – ochrana
životního prostředí.
Druhé analyzované ŠVP (Masarykova ZŠ Plzeň 2016), kdy výuka na škole probíhá
standardním způsobem, je základní škola s názvem Masarykova základní škola Plzeň,
Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je město Plzeň. K roku
2019 školu navštěvovalo 393 žáků. ŠVP je cíleno na rozvoj osobnosti žáka, aby život žáka
ve sjednocené Evropě mohl být plnohodnotný a aktivní a nese tedy název „Škola pro
Evropu“. Škola je také zapojena do dlouhodobých projektů, a to například do projektu
Víkend otevřených zahrad. EV je poté implantována do vzdělávacích oblastí jako průřezové
téma.
Předmět chemie je vyučován standardně v 8. a 9. ročníků po dvou hodinách. Veškeré
očekávané výstupy z RVP ZV jsou v ŠVP uvedeny.
Navíc v souvislosti s námi studovanou problematikou jsou zařazeny do 8. a 9. ročníku
následující výstupy.
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U výstupu CH-9-2-05 je zmíněno průřezové téma EV, a to konkrétně základní podmínky
života.
U výstupu CH-9-5-01 je zmíněno průřezové téma EV, a to konkrétně lidské aktivity
a problémy životního prostředí.
U výstupu CH-9-4-01 jsou mimo jiné zmíněny zdroje energie a zhodnocení jejich využití,
což se v učivu promítá ve formě obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.
U výstupu CH-9-7-01 je zmíněno průřezové téma EV a opět lidské aktivity a problémy
životního prostředí.
Třetí analyzované ŠVP (ZŠ Liberec 5. května 2018), kdy výuka na škole
probíhá alternativním způsobem, je základní škola s názvem Základní škola, Liberec,
ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je město Liberec. Škola
sídlí v centru města a k roku 2019 je kapacita školy 590 žáků. Škola využívá program
Montessori a ŠVP nese název „Dítě je tvůrcem sebe sama“. Některé vzdělávací obory tak,
jak je známe, jsou součástí vyučovacích předmětů s odlišnými názvy. Chemie je zařazena
do vyučovacích předmětů Kosmická výchova a Obraz světa. Dále jsou některá témata
z chemie integrována do předmětu Matematika. V předmětu Kosmická výchova nalezneme
dále například předměty Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Matematika a její aplikace,
Informační a komunikační technologie, Dějepis, Výchova k občanství, Přírodopis a Fyzika.
V 6. ročníku v předmětu Kosmická výchova nalezneme několik očekávaných výstupů z RVP
ZV

doplněných

o

průřezové

téma

EV

–

základní

podmínky

života

a ekosystémy. V předmětu Obraz světa v 7. ročníku taktéž nalezneme několik očekávaných
výstupů z RVP ZV. Veškeré očekávané výstupy z RVP ZV jsou tedy v ŠVP uvedeny. Tyto
výstupy jsou doplněny o průřezové téma EV – základní podmínky života. V 8. a 9. ročníku
ve stejném předmětu nalezneme zbývající očekávané výstupy shodné s RVP ZV.
Čtvrté analyzované ŠVP (Scio škola ZŠ Praha 2015), kdy výuka na škole probíhá
alternativní způsobem, je základní škola s názvem Scio Škola – základní škola, s.r.o.
Zřizovatelem školy je www.scio.cz, s.r.o. Škola sídlí v pražské části Jižního města
v blízkosti Kunratického lesa a její kapacita činí 150 žáků. ŠVP je cíleno na přípravu žáka
z hlediska častých změn a jejich vypořádání s nimi. ŠVP nese tedy název „Změna je trvalý
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stav“. Některé vzdělávací obory, tak jak je známe, jsou součástí vyučovacích předmětů
s odlišnými názvy. Chemie je zařazena do vyučovacího předmětu Svět v souvislostech.
V tomto předmětu žáci využívají projekty a jejich prezentování k získání znalostí. Téma
projektu, jímž se žák chce podrobně zabývat, si volí sám. Ve spolupráci s učitelem
a s ostatními členy skupiny poté téma zpracují. Takto zpracované téma následně
odprezentují, a tím ostatní žáci získají základní přehled o dané problematice. V rámci
předmětu Svět v souvislosti jsou i průřezová témata EV. Z tematické oblasti
Člověk a příroda jsou to pak tato témata, která související s problematikou odpadů: chemie
v praxi, jak vznikly věci kolem nás, hodnota přírody, šetrné chování k přírodě, ekologie
a přírodní prostředí. Předmět Svět v souvislostech, v němž je také zařazena chemie,
je vyučován na druhém stupni 21 hodinami týdně. Veškeré očekávané výstupy z RVP ZV
jsou v ŠVP uvedeny.
Páté analyzované ŠVP (ZŠ Nad Vodovodem Praha 2019), kdy výuka na škole probíhá
standardním způsobem, je základní školy s názvem Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 81/460. Zřizovatelem školy je městská část Praha 10. Škola sídlí v klidné
části Malešic v blízkosti Malešického parku. Kapacita školy je 600 žáků. ŠVP je cíleno na
přípravu žáka pro život nejen ve smyslu kvantity znalostí, ale také v rozvíjení jejich
schopností. ŠVP nese tedy název „Učení pro život“. Škola disponuje školní zahradou
s venkovní učebnou a je také zapojena do dlouhodobých projektů, z nichž jedním je
Ekoškola. Škola tedy klade důraz na ekologickou výchovu a EV. EV je poté implementována
do vzdělávacích oblastí jako průřezové téma či jako samostatné projekty.
Předmět chemie je vyučován standardně v 8. a 9. ročníků po dvou hodinách. Veškeré
očekávané výstupy z RVP ZV jsou v ŠVP uvedeny.
Navíc v souvislosti s námi studovanou problematikou jsou zařazeny do 8. a 9. ročníku
následující výstupy.
U výstupů CH-9-2-01 až CH-9-2-06 má žák mimo jiné vysvětlit význam slova inverze
a smog a jejich vznik. Z průřezového tématu EV se jedná o objekty, které znečišťují vzduch
v okolí.
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U výstupů CH-9-5-01 až CH-9-5-03 jsou z průřezového tématu EV zmíněny čtyři položky
tykající se životního prostředí a člověka, a to vliv oxidů, kyselé deště a okolní příroda,
potřeba kyselin (včetně škodlivosti) a soli pro člověka.
U výstupů CH-9-6-01 až CH-9-6-06 jsou zmíněna v rámci průřezového tématu EV paliva,
jakožto pomoc i problém, a topné plyny v průmyslu a doma. Další položka z EV jsou
zmíněny freony a ozonová díra.
V oblasti Chemie v životě člověka týkající se chemie a průmyslu je uvedeno, že žák vysvětlí
rozdíl mezi přírodním materiálem a plastem, interpretuje užitné vlastnosti a vliv na životní
prostředí a dokáže plast rozdělit dle vlastností včetně užívání zkratek. V učivu je zmíněna
bezodpadová technologie. Z průřezového tématu EV je uvedeno třídění odpadu.
Výstupy žáka jsou v ŠVP velmi podrobně popsány. Je nutné zmínit, že z průřezových témat
se v Chemii také často objevovalo průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, u kterého
byl často zmiňován tematický okruh řešení problémů a rozhodovací dovednosti.
Šesté analyzované ŠVP (ZŠ Brno Novolíšeňská 2013), kdy výuka na škole probíhá
standardním způsobem, je základní školy s názvem Základní škola, Brno, Novolíšeňská,
příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je městská část Brno-Líšeň. Škola se nachází
v obytné zástavbě a k roku 2019 je kapacita školy 850 žáků. ŠVP školy nese název
„ŽI – RA – FA (ŽIvot – RAdost – FAntazie)“. Škola je také zapojena do dlouhodobých
projektů a spolupracuje například s ČVS a VUT Brno. EV je poté implantována
do vzdělávacích oblastí jako průřezové téma.
Předmět chemie je vyučován standardně v 8. a 9. ročníků po dvou hodinách. Veškeré
očekávané výstupy z RVP ZV jsou v ŠVP uvedeny.
Navíc v souvislosti s námi studovanou problematikou jsou zařazeny do 8. a 9. ročníku
následující výstupy.
U učiva o vodě je kromě výstupu týkajícího se rozlišení vod podle čistoty i princip výroby
pitné vody a čištění odpadní vody. Také je u učiva voda a vzduch zmíněno průřezové téma
EV z tematického okruhu základní podmínky života.
U učiva významných oxidů je uvedeno průřezové téma EV, tematický okruh lidské aktivity
a problémy životního prostředí.
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U výstupů žáka týkajícího se využití a výroby průmyslových hnojiv a materiálů (skla
a keramiky) je uvedeno průřezové téma EV, tematický okruh lidské aktivity a problémy
životního prostředí.
U učiva o uhlovodících je uvedeno průřezové téma EV, tematický okruh základní podmínky
života. Následně se průřezové téma EV nachází v učivu o životním prostředí,
a to tematickém okruhu lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Z analýz ŠVP můžeme vypozorovat, že všechny školy zařadily očekáváné výstupy z RVP
ZV, týkající se témat odpady a odpadové technologie a vliv chemických látek a procesů na
životní prostředí. Ohledně zaměření školy můžeme říci, že školy s ekologickým zaměřením
mají kromě projektů, jež souvisejí s ekologií, ŠVP doplněny o výstupy týkajících se odpadů,
odpadových technologií a vlivu člověka na životní prostředí. Tyto výstupy jsou v ŠVP mimo
jiné podrobně popsány. Školy také plní povinnost průřezového tématu EV zařazením do
jednotlivých předmětů a v rámci projektů, do nichž jsou dlouhodobě zapojeny. Dle způsobu
výuky je možné říci, že školy využívající alternativní způsoby ke vzdělávání dokáží vhodněji
začlenit průřezová témata a pracovat se souvislostmi v předmětech. Jak vidíme ve třetím
analyzovaném ŠVP, škola se rozhodla pro integraci chemie do předmětu kosmická výchova
a matematika. To může tedy přispět k lepší orientaci žáka v jednotlivých tématech chemie,
které přesahují právě například do předmětu matematika.
2.2.3 Problematika odpadů ve vybraných učebnicích chemie pro ZŠ
Učebnice jsou již mnoho let součástí vzdělávání. Řadí se mezi učební pomůcky a slouží
k systematickému vysvětlení učiva (Maňák 2003). Dále slouží k rozvíjení klíčových
kompetencí žáků a pomáhají dosáhnout očekávaných výstupů, které jsou stanoveny
pro jednotlivé vzdělávací obory (MŠMT ČR 2013). Učebnice tvoří tři základní složky
(Průcha 2002). Jedna ze složek je složka výkladová, kam se řadí výkladový, doplňující
a vysvětlující text. Jedná se o základní text, úlohy a příklady z praxe, motivační text
k uvedení učiva či poznámky pod čarou. Druhou složkou je obrazový materiál, sloužící
k představení a lepšímu pochopení učiva. Dále učebnice obsahuje složku nevýkladovou,
jejímž cílem je řídit vyučování a učení. Mezi tuto složku řadíme například nadpisy, úkoly
a otázky, ale také obsah a rejstřík sloužící k lepší orientaci v učebnici. Učebnici je nutné
vhodně strukturovat, aby mohla dostatečně plnit svoji funkci. Neměl by chybět obrazový
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materiál. To vše přispívá ke správné motivaci žáka ke studiu a správnému formování
žádoucích postojů žáků. V neposlední řadě učebnice slouží především k řízení vyučování
a k učení žáků (Bednařík 1981). Aby učebnice mohly být použity ve výuce, musejí být
schváleny Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Toto schválení je
potvrzeno udělením schvalovací doložky (MŠMT ČR 2013).
Pro naše účely, tedy hodnocení výskytu tématu odpadů a odpadových technologií a dále
hodnocení výskytu pojmů z hlediska souvislosti s životním prostředím v učebnicích chemie
pro základní školy, byly vybrány učebnice pro 8. a 9. ročník vydané nakladatelstvím Fortuna
(Beneš et al. 1993; 1996; 2006a; 2006b), Fraus (Škoda a Doulík 2018a; 2018b) a Nová škola
s.r.o. (Mach et al. 2017; Šibor et al. 2017).
První učebnice Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy vydaná
nakladatelstvím Fortuna (Beneš et al. 2006a) je tvořena celkem devíti kapitolami. Každá
kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je tvořena učebním textem, obrázky,
tabulkami, pokusy a úlohami či otázkami. Dále v učebnici kromě úvodních a učebních textů
nalezneme sekce rozšiřující žákovy poznatky, které jsou psány nejmenším typem písma
a jsou postranně označeny žlutou linkou. Na závěr každé podkapitoly je v barevném
rámečku uvedeno učivo, které by si měl žák zapamatovat. Součástí učebnice je také
periodická soustava prvků, obsah a rejstřík. V rejstříku učebnice jsou uvedeny pojmy
související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv chemických látek a procesů na
životní prostředí, a to čištění vody, dým, eutrofizace, filtrace, koroze, kyselé deště, ozon,
průmyslová hnojiva, skleníkový efekt, smog, teplotní inverze, voda odpadní a vodárna,
výstražné značky.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Chemikovy úkoly k ochraně přírody a životního prostředí jsou uvedeny už
v úvodním textu učebnice uvozeném otázkou „Proč by měl každý znát základy
chemie“. Autoři zde zmiňují, co chemikové dělají a co je jejich úkolem. Jeden
z úkolů je, že by měl chemik „… rovněž navrhovat postupy k odstranění škodlivých
látek z prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Přispívají tak k ochraně přírody
a životního prostředí.“ (Beneš et al. 2006a, s. 4).
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2) Výstražné značky, včetně značky Nebezpečné pro životní prostředí, které nám
stanovují pravidla, jež bychom měli dodržovat, jelikož chrání naše zdraví, jsou
uvedeny včetně jejich devíti příkladů na obr. 9 (Beneš et al. 2006a, s. 10).
Nebezpečné vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou
zmiňovány napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Beneš et al.
2006a).
3) Filtry k zachytávání pevných nečistot využívané v automobilech jsou uvedeny
jako příklad využití filtrů u pokusu s názvem „Oddělení vody od příměsí zeminy
filtrací“ (Beneš et al. 2006a, s. 16).
4) Růst znečištění ovzduší a vody a důsledky těchto znečištění na člověka, flóru
a faunu jsou zmiňovány u průmyslu, dopravy a činností člověka (Beneš et al. 2006a,
s. 19).
5) Konkrétní objekty, například teplárny, které se podílejí na znečišťování ovzduší,
obsahuje v rozšiřujících poznatcích téma „Kdo nám zamořuje vzduch“. Dále je
v textu uvedeno i spalování méně kvalitních surovin zapříčiňující vznik dýmu (Beneš
et al. 2006a, s. 20). Na jiné straně učebnice je uveden v textu rozšiřující poznatky
pojem dým, a kde ho můžeme pozorovat (Beneš et al. 2006a, s. 14).
6) „Ozon v atmosféře – ochránce života na Zemi“ je téma obsažené v rozšiřujících
poznatcích včetně uvedení činnosti ničící ozonovou vrstvu (Beneš et al. 2006, s. 21).
Toto téma je uvedeno i na jiné straně opět jako téma rozšiřující poznatky: „Jedovatý
ochránce života – ozon“, včetně činností ničící ozonovou vrstvu (Beneš et al. 2006a,
s. 33).
7) „Jak vzniká teplotní inverze a smog“ popisuje obr. 27 a doplňuje tím tak učební text,
kde jsou zmíněny příčiny vzniku smogu – zplodiny z továrních a dalších komínů
či automobilů (Beneš et al. 2006a, s. 21).
8) Vodík jako palivo budoucnosti a jeho výhody jsou popsány v podkapitole „Létající
prvek“ (Beneš et al. 2006a, s. 32).
9) Odpadní voda, nutnost jejího čištění a důsledky znečištění životního prostředí touto
vodou je součástí kapitoly „Bez čeho nelze žít“. V rámci textu rozšiřujícího poznatky
„Odpadní voda“ je popsán proces čištění. Text o pitné vodě a její úpravě je doplněn
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o obr. 34, kde se nachází „Schéma čištění vody ve vodárnách“ (Beneš et al. 2006a,
s. 23).
10) Koroze znehodnocuje kovy. Tyto kovy a výrobky z nich vytvořené jsou uvedeny na
obr. 64 a 65 a tento jev je popsán v kapitole „Chemické prvky“. Text je také doplněn
o sekci rozšiřující poznatky s tématem „Požírač kovů“ (Beneš et al. 2006, s. 36).
Na následující stránce jsou pak obr. 66 a 67, kde jsou výrobky z dalších kovů (Beneš
et al. 2006a, s. 33).
11) „Skleníkový efekt“ s obr. 88, kde je vyobrazena potící se planeta ve skleníku a svítí
sluníčko, je součástí textu rozšiřujícího poznatky žáka. Tento pojem je zde vysvětlen
a také se zde nachází text o plynu – oxidu uhelnatém (rovnováha na planetě) (Beneš
et al. 2006a, s. 48).
12) Vznik kyselých dešťů je součástí učebního textu doplňujícího obr. 103, kde je
vyobrazena továrna vypouštějící plyny do ovzduší a následná reakce těchto plynů
v mracích, z kterých prší na vesnici a přírodu (Beneš et al. 2006a, s. 57).
13) Negativní vliv chloridu sodného využívaného při posypu silnic na životní prostřední
je součástí učiva rozšiřujícího žákovy poznatky o této soli (Beneš et al. 2006a, s. 52).
14) Eutrofizace (rozšiřující poznatky) a její problematika včetně obr. 121 vysvětlujícího
tento proces jsou součástí kapitoly „Není sůl jako sůl“ (Beneš et al. 2006a, s. 66).
Druhá učebnice Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy vydaná
nakladatelstvím Fortuna (Beneš et al. 2006b) je tvořena celkem sedmi kapitolami, z nichž
jedna je věnována opakování učiva z předchozí učebnice Základy praktické chemie pro
8. ročník základní školy. Každá kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je
tvořena učebním textem, obrázky, tabulkami, pokusy a úlohami či otázkami. Součástí
učebnice je také periodická soustava prvků, obsah a rejstřík. Dále v učebnici kromě úvodních
a učebních textů nalezneme sekce rozšiřující žákovy poznatky, které jsou psány nejmenším
typem písma a jsou po straně označeny žlutou linkou. Na závěr každé podkapitoly je
v barevném rámečku uvedeno učivo, které by si měl žák zapamatovat. V rejstříku učebnice
jsou uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv chemických
látek a procesů na životní prostředí, a to akumulátory, bezodpadové technologie, bionafta,
bioplyn, čistírna odpadních vod, detergenty, druhotné suroviny, emise, freony, imise,
jaderná elektrárna, katalyzátory automobilových motorů, koroze, monitorovací stanice,
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paliva, pesticidy, plasty, recyklace odpadů, smog, teplotní inverze, zdroje obnovitelné,
zdroje neobnovitelné a příklady symbolů označení nebezpečných látek.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Vznik inverze a smogu jsou připomenuty žákům textem a obr. 9 v rámci první
kapitoly „Nezapomněli jste?“. Také je zde zmíněn pojem odpadní voda, její
škodlivost a nutnost čištění této vody v čistírnách (Beneš et al. 2006b, s. 9). Vliv
člověka na znečišťování povrchových a podzemních vod a možnosti, jak tento vliv
omezit, je zmiňován v rámci textu poslední kapitoly, kde se mimo jiné autoři
zabývají životní prostředím a jeho ochranou. Žáci si mají zapamatovat,
že: „Rovnováhu látek v přírodě narušují odpady, které vznikají lidskou činností.
Dochází ke znečištění vzduchu, vody a půdy. Chemici tyto škodliviny nalézají, zjišťují
jejich množství a navrhují postupy jejich odstranění.“. V postranním textu jsou
uvedeny a vysvětleny pojmy emise a imise a v rámci učiva rozšiřujícího poznatky
jsou pak popsány „Lapače nečistot kouřových plynů“. Stránka je doplněna
o obrazový materiál: obr. 131 graf, na kterém jsou zdroje podílející se na vypouštění
látek do ovzduší, obr. 132 – pohled do monitorovací stanice ovzduší a její popis
a obr. 133 – vznik škodlivých emisí a imisí v ovzduší, kde je také vyobrazen pevný
odpad. V textu rozšiřujícím žákovy poznatky je popsán proces čistění odpadních vod
a jsou zde zmíněny vedlejší produkty tohoto procesu. Následně je uvedeno využití
vedlejších produktů – biologických kalů k hnojení a spalování bioplynu při výrobě
tepla a ohřívání užitkové vody (Beneš et al. 2006b, s. 58). Ke znečištění vod také
může přispět chemická výroba, na kterou se zaměřuje otázka rozšiřující poznatky
č. 6, kde je na obr. 85 vyobrazen rybář tahající látku, kterou mají žáci určit (Beneš et
al. 2006b, s. 42).
2) V rámci opakování je dále zmíněn pojem skleníkový efekt. Tento efekt je zmíněn
v souvislosti uvolňujícího se oxidu uhličitého při hoření (Beneš et al. 2006b, s. 10).
Otázka rozšiřující poznatky, která se nachází na jiné stráně učebnice, popisuje vznik
kyseliny octové na skládkách odpadů a její rozklad na dva plyny, jež jeden je součástí
bioplynu a druhý může způsobovat skleníkový efekt. Žáci mají z nabízených
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možností vybrat, o jaké plyny se jedná, a zdůvodnit svůj výběr (Beneš et al. 2006b,
s. 42).
3) Kyselé deště a jejich vliv na životní prostředí jsou též v rámci opakování a jsou
podpořeny obr. 18, kde je vyobrazena továrna vypouštějící plyny do ovzduší
a následná reakce těchto plynů v mracích, ze kterých prší na vesnici a přírodu (Beneš
et al. 2006b, s. 11). Tento obrázek je také na následující stránce u otázky č. 11, kde
mají žáci slovně okomentovat tento obrázek (Beneš et al. 2006b, s. 14).
4) Záměna koksu za plastové odpady se provádí, jelikož je zvýšená poptávka
po tomto produktu. Náklady jsou vysoké a je tedy nutné hledat alternativy. Toto je
zmíněno u výroby surového železa v nové kapitole „Chemické tajemství ohňů
a zdrojů elektrické energie“. Je zde uveden také fakt, že se nejedná pouze o snížení
nákladů na výrobu, ale že také řeší problém ochrany přírody a vysokého množství
odpadu (Beneš et al. 2006b, s. 17).
5) V rámci výroby oceli je v postranním textu zmíněn železný šrot jako jedna ze dvou
surovin, z kterých se vyrábí ocel (Beneš et al. 2006b, s. 18).
6) Pojem koroze a postupy zabraňující tomuto ději jsou doplněny o informaci,
že nepodléhají korozi pouze kovy, ale i jiné materiály např. plasty (Beneš et al.
2006b, s. 19). Na jiné stránce učebnice je na toto téma otázka č. 5, kdy žáci mají
vysvětlit slovo koroze a uvést příklady (Beneš et al. 2006b, s. 22).
7) V sekci rozšiřující poznatky je uveden text o jedu (rtuti) v náramkových hodinkách.
Konkrétně je pak zmíněno, že výměna baterií by měla být svěřena odborníkovi,
který zajišťuje i jejich sběr a likvidaci kvůli znečištění životního prostředí (Beneš et
al. 2006b, s. 20).
8) Přírodní a vyrobená paliva jsou součástí kapitoly zabývající se energií. V učebním
textu jsou zmíněna tato paliva menším písmem. Informace o palivech je doplněna
o obr. 44, na kterém jsou znázorněné grafy výhřevnosti uvedených paliv. Také se zde
nachází text rozšiřující poznatky, který se zabývá se výpočtem výhřevnosti (Beneš
et al. 2006b, s. 24). Na následující stránce v textu o uhlí je zmíněna nespalitelná
složka uhlí – popel. Menším textem je pak uvedeno, že je výhodnější uhlí využívat
jako surovinu v chemickém průmyslu než ho spalovat (Beneš et al. 2006b, s. 25).
Na následující stránce je otázka č. 5, kde mají žáci určit problémy, které nastávají při

32

využívání uhlí jako paliva (Beneš et al. 2006b, s. 28). V textu rozšiřujícím poznatky
je popisována funkce tepelné a jaderné elektrárny a jejich rozdíl ve zdroji energie
a vlastnostech odpadu. Jsou zde zmíněny odsiřovací zařízení a odlučovače popílku,
která jsou velice nákladná, avšak nutná z hlediska vypouštění odpadních plynů
(Beneš et al. 2006b, s. 26).
9) V kapitole zabývající se energií využívané člověkem je v textu rozšiřujícím poznatky
uvedena jaderná energie, a je také zmíněna problematika nakládání s jaderným
odpadem (Beneš et al. 2006b, s. 25).
10) V rámci energie je také uveden text rozšiřující poznatky žáka o přepravě ropy
a možných katastrof ovlivňujících negativně životní prostředí, které se při její
přepravě mohou stát (Beneš et al. 2006b, s. 26). Informace o přepravě ropy
a možných katastrofách a jejich důsledcích jsou opět uvedeny v textu rozšiřujícím
poznatky a dále jsou zde také zahrnuty sběrny surovin, které jsou konkrétně
zmíněny na příkladu likvidace motorového oleje (Beneš et al. 2006b, s. 27).
11) Menším písmem v hlavním učebním textu je popsána problematika automobilových
zplodin a využití katalyzátorů. Text je doplněn o obr. 69, kde je vyobrazeno měření
výfukových plynů ve stanici technické kontroly (Beneš et al. 2006b, s. 35).
12) Na využití propan butanu jako paliva se zaměřuje otázka rozšiřující poznatky č. 18,
kde jsou zmíněny výhody spalování (Beneš et al. 2006b, s. 36).
13) V textech rozšiřujících učivo nacházejících se v kapitole o derivátech uhlovodíků
jsou vysvětlovány výhody halogenových žárovek oproti klasickým a jejich
rozdíly. V následujícím textu freony, jakožto ničitelé ozonové vrstvy (Beneš et al.
2006b, s. 38).
14) V úvodním textu kapitoly „Dva světy velkých molekul“ jsou zmiňovány přírodní
a syntetické látky, které jsou doplněny o obr. 89, na kterém jsou vyobrazeny některé
výrobky z plastů (Beneš et al. 2006b, s. 43). Také je zde představeno, jaké nebezpečí
pro člověka a životní prostředí mohou představovat nepřírodní materiály – plasty
a odpady jimi tvořené (Beneš et al. 2006b, s. 48). Na stránce věnované otázkám
se nachází otázka č. 14, kdy žáci mají vysvětlit, jaký je hlavní problém vůči ochraně
životního prostředí při využívání plastů a syntetických vláken (Beneš et al. 2006b,
s. 50).
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15) Dobro i zlo skrývající se ve vlastnostech chemických látek je obsaženo v úvodním
textu ke kapitole „Chemie v životě člověka“. Text je doplněn o obrázek odsiřovacího
zařízení (obr. 113), monitorovací stanice nečistot v ovzduší (obr. 114) a krajiny po
rekultivaci (obr. 115) (Beneš et al. 2006b, s. 51).
16) Menším

textem

v hlavním

učebním

textu

jsou

zmíněny

obnovitelné

a neobnovitelné zdroje energie a v sekci rozšiřující poznatky jsou popsány hrozby
chemických látek (Beneš et al. 2006b, s. 52).
17) Problematika pesticidů v životním prostředí je součástí textu o chemii
jakožto ochránce úrody (Beneš et al. 2006b, s. 53).
18) Rozkladu detergentů v odpadních vodách, znečištění těchto vod a tedy i životního
prostředí se věnuje text o mýdlech (Beneš et al. 2006b, s. 56).
19) Pojmům bezodpadová technologie, druhotná surovina a recyklace je věnován text
o životním prostředí a jeho ochraně. Žáci si mají zapamatovat, že: „Činnost člověka
by neměla zhoršovat životní prostředí. K tomu přispívají bezodpadové technologie
a recyklace odpadů“. Menším písmem je v učebním textu uveden příklad recyklace
plastů a v následujícím textu, opět menším písmem, jsou uvedeny instituce
dohlížející na dodržování zákonů týkajících se ochrany životního prostředí. V textu
je také uvedeno, že zabývat se životním prostředím a udržením rovnováhy v přírodě
by se měl každý člověk. V sekci rozšiřující poznatky žáka jsou pak popsány čisté
zdroje energie (sluneční, větrné, vodní a geotermální). Dále jsou zde uvedeny
a popsány příklady, které by mohly zlepšit situaci znečištění přírody – „rozpadavé“
plasty a ekologické zemědělství. Poslední sekce rozšiřující poznatky žáka je „Bez
chemie není život“. Zde je zmíněna jedinečnost člověka oproti robotovi. Také je zde
obr. 134 dřevěného větrného mlýnu (Beneš et al. 2006b, s. 59).
20) Na straně věnované otázkám nalezneme otázku č. 10, ke které je přiřazen obr. 137.
Žáci zde mají uvést, jaký vliv mají „divoké skládky“ pro životní prostředí. V otázce
č. 11 pak žáci mají srovnat rozklad látek a v otázce č. 13 žáci mají uvést příklady ze
života, které mají vliv na životní prostředí. V rámci závěrečných úloh mají navrhnout
opatření, která by vedla k úspoře energie a tepla v domácnosti, a následně možné
návrhy omezení vlivu na životní prostředí (Beneš et al. 2006b, s. 60).
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21) Některé symboly nebezpečných látek, včetně symbolu Nebezpečné pro životní
prostředí, jsou uvedeny pod rejstříkem (Beneš et al. 2006b, s. 70). Nebezpečné
vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou zmiňovány
napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Beneš et al. 2006b).
Třetí učebnice Základy chemie pro 8. ročník základní školy, nižší ročníky víceletých
gymnázií a střední školy vydaná nakladatelstvím Fortuna (Beneš et al. 1993) je tvořena
celkem devíti kapitolami. Každá kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je
tvořena učebním textem, obrázky, tabulkami, pokusy a úlohami či otázkami. Součástí
učebnice je také periodická soustava prvků, slovníček pojmů, obsah a rejstřík. Text
v učebnici je členěn na tři úrovně podle vzrůstající náročnosti, které jsou označeny
příslušnou barvou: bez postranní barevné linky – text je určen pro všechny, s postranní
modrou linkou – text je určen pro žáky ZŠ a s postranní růžovou linkou – text je určen pouze
těm, kteří mají o chemii hlubší zájem. Součástí učebnice je také slovníček, obsah a rejstřík.
V rejstříku učebnice jsou uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové
technologie a vliv chemických látek a procesů na životní prostředí, a to čištění vody, filtrace,
katalyzátor, koroze, kouř, kyselé deště, monitorovací stanice, nebezpečné látky, ozonová
vrstva, průmyslová hnojiva, skleníkový efekt, smog, teplotní inverze, voda odpadní
a vodárna.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Význam chemie, její zneužívání, které vede k vychýlení přírodní rovnováhy
a někdy dokonce i k ohrožení života, jsou uvedeny už v úvodním textu učebnice
uvozeném otázkou „Proč se učíme chemii?“ (Beneš et al. 1993, s. 5).
2) V úvodním textu kapitoly „Čím se chemie zabývá?“ jsou zmíněny otázky, na které
chemie zná odpověď, přičemž jedna z otázek je „Jak zjistíme škodlivé látky
ve vzduchu vodě, půdě a v potravinách? Jak se tyto látky odstraňují?“. Součástí této
stránky jsou i dva obrázky, na kterých je znázorněno znečišťování prostředí a jeden
obrázek, na kterém je monitorovací stanice nečistot v ovzduší (Beneš et al. 1993,
s. 9). Na jiné straně učebnice je uveden v textu rozšiřující poznatky pojem dým
a kouř a kde ho můžeme pozorovat (Beneš et al. 1993, s. 23).
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3) Výstražné značky, včetně značky Nebezpečné pro životní prostředí, které nám
stanovují pravidla, jež bychom měli dodržovat, jelikož chrání naše zdraví, jsou
uvedeny včetně jejich čtyř příkladů na obr. 6 (Beneš et al. 1993, s. 11). Nebezpečné
vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou zmiňovány
napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Beneš et al. 1993).
4) Základy chemie umožňují poznat, co životnímu prostředí škodí, jak škodám
předcházet a co by žáci mohli ovlivnit svým jednáním. Toto je uvedeno v rámci textu
o významech chemie včetně toho, že chemický průmysl se mimo jiné zabývá, čím
by šly suroviny nahradit jako např. využitím odpadních látek. Tento text je také
doplněn o obr. 28, kde je vyobrazena monitorovací stanice nečistot v ovzduší
a otázkami z nichž jedna z otázek pro žáky je „Uveďte příklady možností, jak vy sami
můžete přispět k zlepšení životního prostředí?“ (Beneš et al. 1993, s. 19).
5) Využití filtrů a jejich typů v domácnostech, vodárnách a laboratořích jsou uvedeny
jako příklady k učebnímu textu o oddělování složek směsi (Beneš et al. 1993, s. 28).
6) Odpadní voda, nutnost jejího čištění a důsledky znečištění životního prostředí touto
vodou je součástí kapitoly „Voda a vzduch – základ života“. Tuto problematiku
doplňuje obr. 67, kde je vyobrazena čistící stanice vod a pokus „Model
vodárenského filtru“, který je vyobrazen na obr. 64. Text o pitné vodě a její úpravě
je doplněn o obr. 63, kde se nachází „Schéma čištění vody ve vodárnách“ a obr. 65,
kde je vyobrazen graf denní spotřeby vody (Beneš et al. 1993, s. 36–37).
7) Konkrétní objekty, například teplárny, které se podílejí na znečišťování ovzduší,
jsou obsažené ve stejnojmenném tématu jako u vody („Voda a vzduch – základ
života“) a text je doplněn o obr. 71, kde je vyobrazeno odsiřovací zařízení elektrárny.
„Jak vzniká teplotní inverze a smog“ popisuje obr. 76. Doplňuje tím tak učební text,
který rozšiřuje poznatky a kde jsou zmíněny příčiny vzniku smogu – zplodiny
z továrních a dalších komínů či automobilů. V textu také nalezneme využití
automobilových katalyzátorů k omezení úniku škodlivých plynů (Beneš et al.
1993, s. 38–39).
8) Porušování ozonové vrstvy včetně činností ničící ozonovou vrstvu je uvedeno
v rámci kapitoly „Voda a vzduch – základ života“ (Beneš et al. 1993, s. 40).
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9) Text o korozi a znehodnocování kovů korozí jsou součástí učebního textu. Ukázky
koroze v praxi zobrazují obr. 117 (Beneš et al. 1993, s. 58–59). Tyto kovy a výrobky
z nich vytvořené jsou uvedeny na následující straně na obr. 120–125 (Beneš et al.
1993, s. 60).
10) Vznik kyselých dešťů je součástí učebního textu o oxidech doplňujícího obr. 170,
kde jsou vyobrazeny „Mrtvé stromy“ (Beneš et al. 1993, s. 86). Následně jsou kyselé
deště zmíněny na jiné straně učebnice v rámci učiva rozšiřujícího poznatky
u kyselinotvorných a zásadotvorných oxidů. Součástí je i obr. 201, kde je vyobrazena
továrna vypouštějící plyny do ovzduší a následná reakce těchto plynů v mracích,
z kterých prší na vesnici a přírodu (Beneš et al. 1993, s. 104–105).
11) Skleníkový efekt je součástí učebního textu o oxidech. Je zde vysvětlen a také se zde
nachází informace o plynu – oxidu uhelnatém a oxidu uhličitém (rovnováha na
planetě) (Beneš et al. 1993, s. 86–87).
12) Kontaminace životního prostředí v rámci problematiky nezužitkovaných hnojiv
v půdě jsou součástí kapitoly „Není sůl jako sůl“ (Beneš et al. 1993, s. 116).
Čtvrtá učebnice Základy chemie pro 9. ročník základní školy, nižší ročníky víceletých
gymnázií a střední školy vydaná nakladatelstvím Fortuna (Beneš et al. 1996) je tvořena
celkem šesti kapitolami, které i číslováním navazují na předchozí učebnici Základy chemie
pro 8. ročník základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Každá
kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je tvořena učebním textem, obrázky,
tabulkami, pokusy a úlohami či otázkami. Součástí učebnice je také periodická soustava
prvků, slovníček pojmů, obsah a rejstřík. Text v učebnici je členěn na tři úrovně podle
vzrůstající náročnosti, které jsou označeny příslušnou barvou: bez postranní barevné
linky – základní (text je určen pro všechny), s postranní modrou linkou – střední (text je
určen pro žáky ZŠ) a s postranní růžovou linkou – náročný (text je určen pouze těm, kteří
mají o chemii hlubší zájem). Součástí učebnice je také slovníček, obsah a rejstřík. V rejstříku
učebnice jsou uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv
chemických látek a procesů na životní prostředí, a to bezodpadové technologie, bioplyn,
čistírna odpadních vod, detergenty, druhotné suroviny, emise, energie zdroje, imise, jaderná
elektrárna, katalyzátory automobilových motorů, koroze, oxid siřičitý (v ovzduší), paliva,
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pesticidy, plasty a smog. V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které
plně nebo alespoň částečně souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) V úvodu do tématu „Které reakce jsou redoxní?“ je zmíněna nežádoucí koroze kovů
(Beneš et al. 1996, s. 7), ke které je na jiné stránce uvedeno, že způsobuje
národohospodářské škody. Text se také věnuje ochraně předmětů před korozí (Beneš
et al. 1996, s. 18).
2) Nedostatek kovu v přírodě, a tedy nutnost využití kovových odpadů, je součástí
textu rozšiřujícího poznatky. Tato problematika je doplněna o zpracování referátů
na téma „Výroba kovů z odpadů“ (Beneš et al. 1996, s. 11).
3) V úkolu, který navazuje na výrobu surového železa, je popsáno, že nechtěnou
součástí výroby je i vznik odpadů, a to ve formě odpadních plynů a strusky (Beneš
et al. 1996, s. 12).
4) Využití železného šrotu je zmíněno u oceli a její výroby. Text je doplněn o úkol,
proč se nechává železný šrot před použitím na skládce zrezavět (Beneš et al. 1996,
s. 13).
5) U využití elektrolýzy je v hlavním učebním textu zmíněna výroba hliníku a její
náročnost, a také to, že je tedy vhodné hliníkový odpad sbírat (Beneš et al. 1996,
s. 15).
6) Dělení paliv dle různých hledisek je obsaženo v kapitole zabývající se energií. Také
je zde zmíněna vhodnost využití paliv z hlediska produkce pevných odpadů. V textu
je dále uvedeno upřednostňování přírodních paliv pro zušlechťování místo
spalování těchto paliv, kvůli jejich omezeným zásobám na Zemi. Informace
o palivech jsou doplněny o obr. 44, který je součástí úkolu rozšiřujícího poznatky,
a je na něm znázorněn graf výhřevnosti uvedených paliv (Beneš et al. 1996, s. 23).
Fosilní paliva jsou zmíněna na následující straně u uhlí v postranním textu menším
písmem (Beneš et al. 1996, s. 24).
7) Připomenout si skleníkový efekt mají žáci v otázce č. 1, autoři odkazují na první díl
učebnice (Beneš et al. 1996, s. 23).
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8) V rámci textu o ropě je také uveden text o přepravě ropy a možných ekologických
problémech, které se při její přepravě mohou stát (Beneš et al. 1996, s. 26).
9) Termonukleární (termojaderné) reakce jako nový zdroj energie v budoucnosti je
zmíněn v otázce č. 4 rozšiřující poznatky (Beneš et al. 1996, s. 29).
10) V rámci kapitoly zabývající se vyčerpatelnými a nevyčerpatelnými zdroji energie
je text věnující se této problematice doplněn tabulkami, které shrnují hlavní
informace o neobnovitelných energetických zdrojích (tabulka 5) a některých
obnovitelných energetických zdrojích (tabulka 6). V učebním textu je zmíněno
palivo – bioplyn, které se získává rozkladem zemědělských a městských odpadů.
Jsou zde také uvedeny úlohy pro žáky: „Navrhněte možnosti úspor elektrické energie
a tepla ve škole a ve vaší domácnosti.“ nebo „… b) Komentujte kresbu na obrázku
55, která se týká problému ukládání radioaktivních odpadních látek v podzemí.“
(obr. 55 kresba k uložení radioaktivních odpadů pod povrchem země, na které jsou
vyobrazeny sudy označené symbolem pro radioaktivitu a čert sedící na tomto sudu)
(Beneš et al. 1996, s. 30–31). Výhody využití zemního plynu (Beneš et al. 1996,
s. 26), propanu a butanu (Beneš et al. 1996, s. 37) při spalování nalezneme také na
jiných stranách učebnice.
11) V hlavním učebním textu je zmíněn vliv automobilového katalyzátoru na zplodiny.
Text je doplněn o obr. 84, kde je vyobrazena činnost tohoto zařízení (Beneš et al.
1996, s. 43).
12) Freony, jakožto ničitelé ozonové vrstvy, jsou součástí učiva o derivátech
uhlovodíků (Beneš et al. 1996, s. 47).
13) Rozdíly halogenových žárovek od klasických jsou popsány v otázce č. 4 rozšiřující
poznatky a v rámci učiva o derivátech uhlovodíků (Beneš et al. 1996, s. 47).
14) Tématu plasty, jejich výrobě, vlastnostem jednotlivým typům a využití se nejvíce
věnuje kapitola o derivátech uhlovodíků. Také se zde vyskytuje obr. 117, na kterém
jsou znázorněny některé výrobky s využitím tohoto materiálu. Součástí textu jsou
také syntetická vlákna včetně informací rozšiřujících poznatky o jejich výrobě,
využití a vlastnostech. V úkolu č. 1 mají žáci sbírat plastové předměty denní spotřeby
a určit typ plastu (Beneš et al. 1996, s. 55–57). Text na následující straně se věnuje
rozdílu plastů od přírodních látek, jejich problematickému rozkladu a nutnosti
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sběru (Beneš et al. 1996, s. 58). Plasty jsou také zmíněny u jednotlivých chemikálií
v učebnici na některých předešlých stranách (Beneš et al. 1996, s. 40–51).
15) V hlavním učebním textu kapitoly „Chemie slouží i ohrožuje“ se opět objevuje
pojem druhotná surovina, dále vysvětlení toho pojmu a využití druhotných surovin
v chemické výrobě. Text je doplněn o obrázky, které jsou popsány v tomto textu
(obr. 144 – „Skládka železného šrotu“ a obr. 145 – schéma, jaký je postup pro
upravování surovin) (Beneš et al. 1996, s. 72). Pojem recyklace je poté uveden
u druhotných surovin na jiné stránce učebnice (Beneš et al. 1996, s. 81). Druhotné
suroviny jsou i součástí textu rozšiřujícího poznatky, ve kterém je i další pojem
související s odpady, a to bezodpadové technologie. Žáci poté mají v otázce č. 5
vybrat z nabídky druhotné suroviny (Beneš et al. 1996, s. 82).
16) Vliv nadměrného využívání pesticidů na člověka a životní prostředí je popisováno
v hlavním učebním textu kapitoly. S tím souvisí otázka pro žáky, kde mají uvést
význam alternativního zemědělství (Beneš et al. 1996, s. 75).
17) Používání detergentů a nevýhody tenzidů vůči životnímu prostředí jsou součástí
hlavního učebního textu (Beneš et al. 1996, s. 75).
18) Informace o znečišťování ovzduší včetně uvedení činností znečišťovatelů, jsou
podpořeny obrazovým materiálem (obr. 166 – několik subjektů a jejich podíl na
znečišťování ovzduší). Následující text rozšiřující poznatky o ovzduší, v němž
nalezneme

vysvětlení

pojmů

imise

a

smog,

který

doplňuje

obrázek

(obr. 80 – znázornění vznik škodlivých emisí a imisí v ovzduší včetně vyobrazení
pevného odpadu). Jako součást textu je také uvedeno několik možností jak zmírnit
dopady znečištění ovzduší (Beneš et al. 1996, s. 80).
19) Znečišťování vody a půdy včetně uvedení činností, které vedou k tomuto jevu, je
podpořeno obr. 169, na kterém je vyobrazena neřízená tzv. divoká skládka odpadů,
obr. 170, kde je naopak vyobrazena řízená skládka, a obr. 81, na němž je vysvětlen
postup čištění odpadní vody (Beneš et al. 1996, s. 81). Žáci poté mají u otázky č. 7
uvést příklady znečišťování životního prostředí a navrhnout postupy, které by vedly
ke zmírnění, a u otázky č. 8 rozšiřující poznatky se zaměřit na nabídku činností
a vybrat ty, které vedou ke zlepšení životního prostředí.
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20) Ochrana životního prostředí a péče o něj a vybrané zákony související
s problematikou životního prostředí se nacházejí v Ústavě ČR. Tyto informace jsou
uvedeny v rámci hlavního učebního textu doplňujícího obrázky, na kterých jsou
obrázky „zdravé“ přírody (obr. 172) a rekultivované krajiny (obr. 173) (Beneš et al.
1996, s. 82).
Pátá učebnice Chemie 8 pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia vydaná
nakladatelstvím Fraus (Škoda a Doulík 2018a) je tvořena celkem osmnácti kapitolami.
Každá kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je tvořena učebním textem,
obrázky, tabulkami, pokusy, 3D modely, které lze zobrazit pomocí telefonu, a úlohami
či otázkami, z nichž některé jsou označeny symboly pro jednodušší orientaci v učebnici.
Součástí učebnice je také periodická soustava prvků, obsah a rejstřík. V rejstříku učebnice
jsou uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv chemických
látek a procesů na životní prostředí, a to AIM, bezfosfátové prací prostředky, biologicky
odbouratelný, biomasa, bioplyn, biopotraviny, čistička odpadních vod, druhotné suroviny,
ekologická zátěž, eutrofizace, filtrace, globální oteplování, havárie, hnojiva dusíkatá,
jaderná elektrárna, katalyzátor, kyselé deště, látky nebezpečné pro zdraví, látky odpadní,
látky ohrožující životní prostředí, neobnovitelné zdroje energie, obnovitelné zdroje, ozonová
díra, palivo, pesticidy, plasty, smog, tepelná elektrárna, trvale udržitelný rozvoj, třídění
odpadu, voda odpadní a vyhořelé palivo.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Co se v chemii žák naučí, včetně jak přispět k ochraně životního prostředí, je
uvedeno už v úvodním textu učebnice uvozeném otázkou „Proč se učíme chemii?“
(Škoda a Doulík 2018a, s. 5). Na jiné stránce učebnice je zmíněno, že chemické
procesy se též podílejí na ovlivňování životního prostředí (Škoda a Doulík 2018a,
s. 7).
2) Výstražné symboly, včetně symbolu ohrožujícího životní prostředí, které nám
stanovují pravidla, jež bychom měli dodržovat, jelikož chrání naše zdraví, jsou
uvedeny včetně jejich devíti příkladů na obrázku (Škoda a Doulík 2018a, s. 5). Těmto
symbolům, jejich popisům a využití jsou dále věnovány tři strany učebnice (Škoda a
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Doulík 2018a, s. 11–13). Na jedné ze stran nalezneme úkol s vyšší obtížností,
ke kterému je přiložena etiketa, na niž je mimo jiné uvedeno „Obal odevzdejte ve
sběrně nebezpečného odpadu!“ (Škoda a Doulík 2018a, s. 13). Nebezpečné
vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou zmiňovány
napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Škoda a Doulík 2018a).
3) Využití filtrů a jejich typů v domácnostech, vodárnách a laboratořích jsou uvedeny
v učebním textu o oddělování složek směsi, ve kterém nalezneme otázku
týkající se využití filtrace a filtrů v domácnosti a úkol s vyšší obtížností týkající se
filtrace vzduchu. Text je také doplněn o obrázky vzduchového filtru, filtru
využívaného k filtraci vody v bazénu a o obrázek vysvětlující princip filtrace (Škoda
a Doulík 2018a, s. 16). Ovzduším se dále zabývá další strana, kde jsou zmíněny
pojmy polutanty, emise, imise a smog, kdo a čím měří škodliviny ve vzduchu a kde
se můžeme tyto výsledky měření dozvědět. Stránka je doplněna o texty označené
symbolem souvislost či zajímavostí, ve které nalezneme otázky: „Které znečišťující
látky se nejčastěji vyskytují v ovzduší? Jaký je zdroj těchto tzv. vzdušných polutantů?
Jaké nebezpečí představují pro člověka a životní prostředí?“ či „Kdy a v jakých
oblastech nastávají tzv. zhoršené rozptylové podmínky? Vysvětlete, proč za těchto
podmínek dochází ke zvyšování koncentrací vzdušných polutantů.“. Také jsou zde
otázky směřující na vysvětlení pojmu a výskytu smogu či jaká je souvislost mezi
vysokou koncentrací oxidu dusnatého a dusičitého v okolí dopravních komunikací.
Toto vše je doplněno o tyto obrázky: „Monitorovací stanice AIM“, „Smog nad
městem“, „Graf koncentrace přízemního ozonu v ovzduší na různých místech
Ústeckého kraje.“ a obrázkem, na kterém jsou komíny vypouštějící nečistoty do
ovzduší (Škoda a Doulík 2018a, s. 124).
4) Na obrázku zobrazujícím automobilový katalyzátor je také popsána problematika
automobilových zplodin (Škoda a Doulík 2018a, s. 34).
5) Vznik kyselých dešťů a jejich vliv na člověka a životní prostředí je součástí
učebního textu o vzduchu. V textu shrnujícím hlavní informace je uveden fakt,
že vzduch znečištěný lidmi je v průmyslových oblastech (Škoda a Doulík 2018a,
s. 41). Následně jsou kyselé deště zmíněny na jiných stranách učebnice. V rámci
učiva o oxidech, kde je mimo jiné obrázek „mrtvých“ stromů, u kterého je zmíněn
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v textu producent oxidu siřičitého, jsou zmíněny tyto otázky „Které české pohoří
bylo nejvíce postiženo kyselými dešti? Vysvětlete proč. Jak se postižení kyselými dešti
projevovalo?“. V úkolu s vyšší obtížností mají žáci navrhnout způsoby, jak snížit
oxid siřičitý a diskutovat o alternativních zdrojích elektrické energie. Tento text je
doplněn o obrázek větrné elektrárny. Toto vše je shrnuto v závěrečném textu (Škoda
a Doulík 2018a, s. 79). Následně se kyselé deště také vyskytují v textu o kyselinách
a zásadách, který je doplněn o úsměvný obrázek, na němž je muž chytající kyselý
déšť do čaje nahrazující citron (Škoda a Doulík 2018a, s. 89) a jsou také zmíněny
u učebního textu o solích, kde je uvedeno, že kyselé deště poškozují mramorové
sochy a úkolem žáků je pak tento jev objasnit (Škoda a Doulík 2018a, s. 100).
6) Porušování ozonové vrstvy včetně látek freonů ničících ozonovou vrstvu je uvedeno
v učebním textu o kyslíku a textu shrnujícím informace. Učební text je doplněn
o úkol s vyšší obtížností, kde mají žáci uvést předešlé využití freonu. Dále se zde
nachází úkol zabývající se výskytem solární a ozonové laboratoře ČHMU a žáci také
mají nalézt další informace o stavu ozonové vrstvy. Text je doplněn o úsměvný
obrázek, na kterém jsou dva muži a rytíř, z nichž jeden nabízí opalovací krémy
s vysokými faktory (Škoda a Doulík 2018a, s. 43).
7) V rámci kapitoly vodík je uvedena otázka „Bude vodík palivem budoucnosti?“
(Škoda a Doulík 2018a, s. 44). Úvodní text se zmiňuje o vyčerpatelnosti nynějších
zdrojů energie uhlí a ropy. Také se věnuje historickému využití vodíku jako palivu
a klade otázku, proč se již dnes nepoužívá. Text je doplněn o obrázky s texty, na
kterých jsou zobrazeny vzducholodě, z nichž na jednom je vzducholoď hořící. Dále
jsou kladeny otázky, z nichž jedna je označena jako souvislost či zajímavost. Ta
se opět zabývá současným nevyužíváním vodíku a druhá se zabývá vznikem
odpadních produktů při spalování vodíku a tomu, zdali můžeme vodík zařadit mezi
ekologická paliva (Škoda a Doulík 2018a, s. 44–45). Na vodík jako palivem
budoucnosti se zaměřuje také text na jiné straně učebnice. Je zde zmíněno využití
vodíku v palivových článcích. Text je doplněn o obrázek automobilu jako příklad
využití a souvislost, zajímavost, ve které žáci mají říci výhody a nevýhody tohoto
paliva a zdali ho lze řadit mezi paliva ekologická. Svůj názor mají zdůvodnit (Škoda
a Doulík 2018a, s. 109). Zaměřuje se také na spotřebu energie, obnovitelné zdroje
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energie a konkrétní paliva, jejich vlastnosti a využití nejen v současnosti, ale
i v budoucnosti. Je zde zmiňován bioplyn včetně obrázků souvisejícího s jeho
vznikem, výrobou a využití a otázky, které se ptají na složení bioplynu, jeho zápach.
Dále jsou zde otázky označené jako souvislost či zajímavost, jež se ptají na omezené
využití bioplynu, využití bioplynu v budoucnosti při produkci energie a na výhody
a nevýhody tohoto plynu (Škoda a Doulík 2018a, s. 109).
8) Otázka týkající se souvislosti globálního oteplování a vody a co z toho plyne je
doplněna o obrázek tajícího ledovce (Škoda a Doulík 2018a, s. 46).
9) Odpadní voda, nutnost jejího čištění a důsledky znečištění životního prostředí touto
vodou jsou součástí textu o vodě. Tuto problematiku doplňuje obrázek, kde je
vyobrazena čistící stanice vod. V úkolu s vyšší obtížnosti se žáci mají zamyslet, jak
zadržovat vodu v přírodě a proč kvalita půdy má vliv na hospodaření s vodou.
V úkolu, který je doplněn o text zabývající se nedostatkem vody, mají žáci zjistit,
jaký je princip při odsolování vody. Úloha je doplněn o obrázek „odsolovací stanice“
(Škoda a Doulík 2018a, s. 49). Téma znečišťování vody také nalezneme na další
straně učebnice, kde jsou zmíněny látky, které znečišťují vodu a také fakt, že kvalita
povrchových a podzemních vod je sledována ČHMÚ. Žáci mají v rámci textu
označeného jako jiné aktivity či práce ve skupině vyhledat informace o stavu vod,
diskutovat o zdrojích znečištění a důvodech proč k tomu dochází, a následně
rozhodnout, která z vod (povrchová nebo podzemní) je vhodná k úpravě na vodu
pitnou. Poslední z otázek se týká vyhledání informací, zdali město či obec, kde žáci
žijí, využívá povrchovou či podzemní vodu a zdali město disponuje čistící stanicí
odpadních vod. Na stránce je také obrázek koryta, kterým teče odpadní voda
z průmyslové výroby (Škoda a Doulík 2018a, s. 125)
10) Pojem eutrofizace a její problematika jsou součástí podkapitoly „Proč v létě kvetou
rybníky?“ (Škoda a Doulík 2018a, s. 102–103). Tato problematika je doplněna o text
označený jako souvislost či zajímavost: „Ve kterých vodních nádrží ve vašem okolí
vzniká v letních měsících nadměrné množství vodního květu? …“ (Škoda a Doulík
2018a, s. 102) a také o práci ve skupině, kdy žáci mají uvést možnosti, jak se bránit
tomuto procesu (Škoda a Doulík 2018a, s. 103). Text je doplněn mimo jiné o obrázky
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(obr. „Bezfosfátový prací prášek“ a obr. znaku, kterým se značí ekologicky šetrný
výrobek) (Škoda a Doulík 2018a, s. 103).
11) U učebního textu zabývajícího se kovy nalezneme úkol s vyšší obtížností, jehož
součástí jsou otázky zabývající se důležitostí sběru kovu a souvislostí recyklace
kovového odpadu s ušetřením energie (Škoda a Doulík 2018a, s. 68). Na následující
stránce nalezneme recyklační symbol hliníku doplněný o otázku „Pro je důležité
recyklovat odpad ze starých počítačů?“ a obrázek kontejneru využívaný na sběr
elektroodpadu. V textu shrnujícím informace je uvedena důležitost třídění těžkých
kovů a jejich následná recyklace (Škoda a Doulík 2018a, s. 69). Těžké kovy a jejich
vliv na životní prostředí jsou zmíněny i na jiné straně učebnice (Škoda a Doulík
2018a, s. 125).
12) Skleníkový efekt, co ho způsobuje a zdali je či není problém, popisuje text uvozený
textem „Oxidy, které nemají rádi ekologové“. Je zde obsažen text o látkách a o jejich
vlastnostech, který je také doplněn o jinou aktivitu, práci ve skupině, kde mají žáci
vyjmenovat děje, procesy a činnosti, které zapříčiňují zvýšení koncentrace oxidu
uhličitého na planetě. Dále je zde také obrázek skleníku a text o vodní páře a oxidu
uhličitém doplněný otázkou „Jak se vodní pára dostává do atmosféry“ (Škoda a
Doulík 2018a, s. 78).
13) Otázka „Jak se správně likvidují staré a použité autobaterie?“ je součástí učebního
textu o kyselinách a zásadách (Škoda a Doulík 2018a, s. 87).
14) Ekologické zemědělství je součástí učebního textu „Chemie na polích
a zahradách“. V textu jsou uvedeny jednotlivé látky, které se řadí mezi pesticidy.
Dále autoři uvádí, jak jsou tyto látky využívané v zemědělství a jejich vliv na životní
prostředí. To je doplněno textem označeným jako souvislosti či zajímavosti,
jehož součástí jsou otázky zaměřující se na ekologické zemědělství, co to je a jaké
jsou jeho výhody a nevýhody. Dále je zde otázka v rámci uvedení souvislostí
a zajímavostí tykající se mytí ovoce a zeleniny před jejich konzumací těchto
produktů. Poslední otázka se zaměřuje na biopotraviny a ekopotraviny, vysvětlení
těchto pojmů, uvedení výhod a nevýhod takovýchto potravin, jejich označení a místo,
kde je zakoupit (Škoda a Doulík 2018a, s. 111). Pesticidy jsou zmíněny i na straně
zabývající se látkami znečišťující vody, kde si žáci mají zopakovat tento pojem, dále
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jak tyto látky znečišťují prostředí a vysvětlit pojem biologicky odbouratelný
pesticid (Škoda a Doulík 2018a, s. 125).
15) Hrozby, které mohou nastat při přepravě nebezpečných látek, a jak se chovat při
mimořádných situacích jsou součástí textu „Chemie ve službách člověka“. Text je
také doplněn o otázku a text označen jako souvislost či zajímavost, jehož součástí
jsou též otázky. Tyto otázky se zaměřují právě na nebezpečné látky a jejich možný
únik při dopravě či havárii ve výrobnách (Škoda a Doulík 2018a, s. 118).
16) Udržitelným rozvojem a pojmy přírodní zdroje, odpad, obnovitelné a neobnovitelné
zdroje, alternativní paliva, odpadní látky, druhotné suroviny, třídění a recyklace
se žáci setkají v rámci textu uvozeném otázkou „Co po nás zdědí příští generace“
(Škoda a Doulík 2018a, s. 122–123). Text je doplněn o obrázky znečištěného
prostředí a přírody nedotčené člověkem, dále o obrázek příkladu biomasy, ropné
plošiny či závodního auta využívajícího ekologické palivo. Také zde nalezneme
několik otázek, které přímo souvisejí s lidskou civilizací a jejím vlivem na životní
prostředí, a které se zabývají tím, jaké přírodní zdroje zařazujeme do
neobnovitelných a obnovitelných zdrojů. V rámci textů označených symbolem
souvislost či zajímavost jsou opět zmíněny přírodní zdroje, jejich využití a jiné
možnosti výroby paliva, než je palivo z biomasy (Škoda a Doulík 2018a, s. 122).
Na následující straně je také text označený symbolem souvislosti či zajímavost a žáci
mají popřemýšlet, zdali dochází ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého
v atmosféře při využívání biomasy jako paliva. K tomuto textu je připojen obrázek
znázorňující biomasu a její koloběh v přírodě. V učebním textu jsou uvedeny již
zmíněné pojmy a jejich vysvětlení a využití. Text doplňují tyto otázky „Které
odpadní látky jsou nejčastěji využívány jako druhotné suroviny? Jak je v současné
době likvidován odpad?“. Text doplňuje úsměvný obrázek černé skládky, dále
obrázků skládky odpadů, příkladu využití recyklovaných plastů k výrobě oblečení
a recyklační symbol. Součástí textu je také text označený symbolem souvislost
či zajímavost a žáci mají zjistit, zdali doma mají předměty či obaly, které byly
vyrobené z recyklovaných surovin, konkrétně plastu nebo papíru. Další otázkou je,
zdali žáci třídí odpad a kde se nachází kontejnery na tříděný odpad v okolí jejich
domova či školy. Tento text je doplněn o obrázky kontejnerů a košů na tříděný odpad.
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V postranní části stránky je uvedena otázka, v níž mají žáci vysvětlit využití
plynných a odpadních látek vznikajících v tepelných elektrárnách a spalovnách. Text
této podkapitoly je shrnut v závěrečných informacích (Škoda a Doulík 2018a,
s. 123).
17) V textu, který popisuje fungování tepelné elektrárny, jsou v otázce zmíněna tuhá
paliva, ve kterých mají zastoupení i spalitelné odpady (Škoda a Doulík 2018a,
s. 104). Jaderná elektrárna a informace o principu jejího fungování, včetně hrozby,
kterou tato elektrárna představuje, se věnuje podkapitola s názvem „Století
elektřiny“. V textu nalezneme problematiku ukládání odpadů vyhořelých paliv
(Škoda a Doulík 2018a, s. 106–107). Tato podkapitola je doplněna o úkol, který je
označen jako souvislost či zajímavost: „Posuďte a porovnejte celkovou ekologickou
zátěž, kterou přináší životnímu prostředí provoz tepelných a jaderných elektráren.
…“ nebo také o skupinovou práci ve které mají žáci diskutovat nad výhodami
a nevýhodami jaderných elektráren (Škoda a Doulík 2018a, s. 107). Pozůstatky těžby
uranu a ropných chemikálií jsou následně zmíněny v textu zabývajícím se látkami
znečišťujícími půdu. Tyto informace jsou doplněny o úkol označený jako souvislost
či zajímavost, ve kterém jsou zmíněny dvě znečištěné oblasti, které sloužily
k výcvikům vojáků. Žáci tyto oblasti mají vyhledat (Škoda a Doulík 2018a, s. 125).
18) V textu, který se věnuje betonu, nalezneme informace o současné výrobě sádry
a pórobetonu (Škoda a Doulík 2018a, s. 112–113). Text je mimo jiné doplněn
o úkoly označené jako souvislost či zajímavost – „Odkud se získává oxid siřičitý na
výrobu energosádrovce? Jaký význam z hlediska ochrany životního prostředí má
výroba energosádrovce“ (Škoda a Doulík 2018a, s. 112) a „Jako výhody a nevýhody
má použití pórobetonu jako stavebního materiálu? Můžeme pórobeton označit za
ekologický stavební materiál?“ (Škoda a Doulík 2018a, s. 113).
Šestá učebnice Chemie 9 pro 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia vydaná
nakladatelstvím Fraus (Škoda a Doulík 2018b) je tvořena celkem osmi kapitolami. Každá
kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je tvořena učebním textem, obrázky,
tabulkami, pokusy, 3D modely, které lze zobrazit pomocí telefonu a úlohami či otázkami,
z nichž některé jsou označeny symboly pro jednodušší orientaci v učebnici. Součástí
učebnice je také periodická soustava prvků, obsah a rejstřík. V rejstříku učebnice jsou
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uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv chemických látek
a procesů na životní prostředí, a to akumulátory, alternativní paliva, biodegradabilní plasty,
bioplasty, bioplyn, detergenty, ekologická zátěž, emisní normy, fosilní paliva, freony,
hybridní pohon, katalyzátor automobilový, katalyzátor třícestný, koroze, kyselé deště,
látková koncentrace, odpad, ozon přízemní, plasty, recyklace, skleníkové plyny, skleníkový
efekt, třídění odpadu a umělé hmoty.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Co se v chemii žák naučí, včetně toho, jak přispět k ochraně životního prostředí je
uvedeno už v úvodním textu učebnice uvozeném otázkou „Proč se učíme chemii?“
(Škoda a Doulík 2018b, s. 5).
2) Výstražné symboly, včetně symbolu ohrožující životní prostředí, které nám
stanovují pravidla, jež bychom měli dodržovat, jelikož chrání naše zdraví, jsou
uvedeny včetně jejich devíti příkladů na obrázku (Škoda a Doulík 2018b, s. 5).
Nebezpečné vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou
zmiňovány napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Škoda a Doulík
2018b).
3) Součástí opakování si žáci mají pokusem, při kterém dochází k vyvíjení oxidu
uhličitého, připomenout vznik plynu podporujícího skleníkový efekt a v otázce
označené jako souvislost či zajímavost uvést, kde probíhá tento děj v přírodě, proč
tento děj souvisí se skleníkovým efekt a vysvětlit nebezpečnost a možnosti
předcházení skleníkovému efektu (Škoda a Doulík 2018b, s. 7). Skleníkový efekt je
také zmíněn na dvou jiných stranách učebnice u sloučeniny methan (Škoda a Doulík
2018b, s. 45–46).
4) V rámci opakování je připomenut vodík jako možné palivo budoucnosti (Škoda a
Doulík 2018b, s. 7). Jedna ze stran opakování se věnuje vyrábění energie včetně
alternativních zdrojů energie. Text je doplněn o otázky týkající se právě
obnovitelných zdrojů využívaných k výrobě energie – vodní elektrárny a solární
elektrárny. Žáci mají vyhledat informace o největší elektrárně v Čechách, a vyhledat
nejbližší solární elektrárnu v jejich okolí (Škoda a Doulík 2018b, s. 8).
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5) Plynné látky v ovzduší jsou také zmíněny v rámci opakování v textu označeném
souvislost či zajímavost. Žáci mají určit, které látky se vyskytují v ovzduší přirozeně
a které nepřirozeně. Dále mají v jiné otázce vysvětlit, proč se chemické továrny
stavěly za městem u řek a zdali i toto dnes platí. Také mají říci, jak by reagovali
v případě chemické havárie (Škoda a Doulík 2018b, s. 9).
6) Pojem emise, emisní limity a emisní kontroly jsou zmíněny u učiva o koncentraci
v otázce zabývající se výfukovými plyny. Stránka je doplněna o úsměvný obrázek
s textem „Dřív hlásili, jaká bude koncentrace škodlivin v ovzduší, ale co postavili tu
chemičku, hlásí už jen koncentraci ovzduší ve škodlivinách.“ Žáci se mají seznámit
s internetovými stránkami ČHMÚ, kde se dozvědí informace o kvalitě ovzduší,
a zjistit aktuální informace o stavu ovzduší v jejich okolí (Škoda a Doulík 2018b,
s. 15). Problematika dřívějšího výskytu olova v benzinu a jeho vlivu na životní
prostředí je součástí otázky o automobilových palivech. Žáci se mají zamyslet
nad názvem benzinu Natural (Škoda a Doulík 2018b, s. 52). Pojem emise se také
zmiňuje v otázce, která je součástí textu o motorové naftě. Žáci mají v rámci jiné
otázky odpovědět na otázku „Proč je důležité obsah síry v naftě snižovat?“ (Škoda
a Doulík 2018b, s. 53). Výfukovým plynům a oxidům obsažených v tomto plynu
se věnuje podkapitola „Udusí nás výfukové plyny“, ve které je také zmíněno
nebezpečí přízemního ozonu (Škoda a Doulík 2018b, s. 54).
7) Text o korozi a znehodnocování kovů korozí jsou součástí učebního textu
o chemických reakcích. Ukázky koroze v praxi zobrazuje několik obrázků, které jsou
doplněný o otázky jako např. „Kde jste se setkali s korozí? Které předměty nejčastěji
rezavějí?“, „Vysvětlete svými slovy, co označujeme jako rezavění (rezivění). Uveďte,
které podmínky proces rezavění urychlují.“ (Škoda a Doulík 2018a, s. 26) či
„Rozhodněte, která stavba je více ohrožena korozí – most Golden Gate v San
Franciscu, nebo Petřínská rozhledna v Praze? Své rozhodnutí zdůvodněte (Škoda a
Doulík 2018a, s. 27). Text je také doplněn o informace, jakým způsobem se lze před
korozí chránit (Škoda a Doulík 2018b, s. 26–27). S korozí se také setkáme v rámci
učiva probírajícího reaktivitu chemických prvků (Škoda a Doulík 2018b, s. 30). Jak
chránit věci před korozí je také uvedeno na jiné straně učebnice (Škoda a Doulík
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2018b, s. 31). Příklady koroze jsou také uvedeny v kapitole zabývající se
akumulátory a jejich životností (Škoda a Doulík 2018b, s. 33).
8) Obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie se zabývá text uvozený otázkou
„Kam zmizeli živočichové a rostliny pravěku“. Žáci mají v rámci úkolu zodpovědět
otázky, do jakých zdrojů energie řadíme taktéž fosilní paliva, a mají vyjmenovat
příklady obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. V rámci bádání je zmíněna
havárie ropy včetně obrázku, na kterém je tato havárie vyobrazena (Škoda a Doulík
2018b, s. 40). V úkolu na jiné straně učebnice, který je označený symbolem vyšší
obtížnost, mají žáci uvést rozdíl mezi ekologickou zátěží u benzínových a naftových
motorů a proč už nebudou auta s naftovými motory (Škoda a Doulík 2018b, s. 42).
Informace o mazutu jako nekvalitním palivu jsou uvedeny v kapitole „Uhlovodíky“.
Text je doplněn o text označený symbolem souvislost či zajímavost, ve kterém žáci
mají mimo jiné určit důvody, proč se mazut jako palivo přestává používat. Tato úloha
je doplněna o obrázek kontejnerové lodi (Škoda a Doulík 2018b, s. 43). Omezením
těžby uhlí a důvodům, proč je omezení těžby nutné, se zabývá text o „Energie nejen
z uhlí“, kde je také zmíněna kvalita uhlí dle výhřevnosti (Škoda a Doulík 2018b,
s. 44). Na další straně učebnice nalezneme obrázky lomu a tepelné elektrárny,
z jejichž komínů vychází velké množství kouře. Tyto obrázky jsou doplněné o otázku
„Proč jsou kyselé deště nebezpečné? Které oblasti v ČR jimi byly nejvíce postiženy?
Jak lze snížit riziko jejich vzniku?“ (Škoda a Doulík 2018b, s. 45). Žáci v rámci
dalších otázek a úkolů mají určit ekologickou zátěž těžby černého a hnědého uhlí a
místa v ČR, kde díky této těžbě došlo k narušení životního prostředí. Také mají
vysvětlit pojem rekultivace krajiny a uvést nevýhody používání tuhých fosilních
paliv při vytápění. V rámci textu je také zmíněn zemní plyn (CNG) jako ekologické
palivo (Škoda a Doulík 2018b, s. 45). Na jiné straně učebnice jsou popsána další
alternativní paliva propan-butan (palivo označované jako LPG) a bioplyn, o kterém
se jako o alternativním palivu uvažuje. Žáci mají uvést důvody, proč LPG palivo není
tolik využíváno, a odpovědět, kde se vyrábí bioplyn (Škoda a Doulík 2018b, s. 47).
Alternativní paliva jsou také součástí podkapitoly „Udusí nás výfukové plyny aut?“
doplněné například o otázky „Která znáte alternativní paliva pro pohon spalovacích
motorů? Diskutujte o výhodách a nevýhodách alternativních paliv ve srovnání
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s benzinem a naftou?“ či „Zamyslete se nad tím, proč jsou organizovány tzv. „Dny
bez aut“.“ (Škoda a Doulík 2018b, s. 55). Další ekopalivo, ethanol, je součástí textů
o derivátech uhlovodíku (Škoda a Doulík 2018b, s. 61).
9) V hlavním učebním textu o výfukových plynech z aut je zmíněn vliv
automobilového katalyzátoru na zplodiny včetně obrázku automobilového
katalyzátoru doplněného o otázku „Jaký negativní vliv na životní prostředí má oxid
uhličitý“ (Škoda a Doulík 2018b, s. 55).
10) V úvodu do kapitoly „Deriváty uhlovodíku“ jsou zmíněny freony jakožto ničitelé
ozonové vrstvy. Zde je také uveden pojem ozonová díra (Škoda a Doulík 2018b,
s. 56). Úkol označen jako souvislost či zajímavost se věnuje ozonové díře, žáci mají
určit nebezpečí z ní plynoucí pro planetu, jak se ozonová díra projevu na planetě
a jak se lze chránit před ultrafialovým zářením. Tato problematika je doplněna
obrázkem, na kterém je ozonová díra nad Antarktidou (Škoda a Doulík 2018b, s. 57).
11) Používání detergentů a nevýhody tenzidů vůči životnímu prostředí jsou součástí
hlavního učebního textu o derivátech uhlovodíků (Škoda a Doulík 2018b, s. 77).
12) Informace o hnití vody je uvedena v textu věnujícímu se faktorům, které ovlivňující
fotosyntézu (Škoda a Doulík 2018b, s. 89).
13) Pojem geneticky modifikované organismy jsou zahrnuty v otázce o genovém
inženýrství. Žáci mají uvést důvody použití genetických modifikací (Škoda a Doulík
2018b, s. 99).
14) Učebnice se věnuje na mnoha stránkách tématu plasty (umělé hmoty), jejich historii,
rozdělení, vlastnostem, využití, ale i ekologickým problémům, které s tímto velmi
rozšířeným materiálem souvisí. Text je doplněn o mnoho obrázků souvisejících
s plasty (Škoda a Doulík 2018b, s. 114–120). Co se týče likvidace výrobků, i toto
téma je doplněno obrázky, přičemž na jednom z nich jsou odpady na moři a na
druhém skládka (Škoda a Doulík 2018b, s. 119). Tento text je doplněn o spousty
úkolů a otázek. Žáci mají například říci, co vše je komunální odpad, jakým způsobem
je prováděna rekultivace skládek či „Proč plasty představují značné ekologické
riziko?“. Na této straně také nalezneme vysvětlení pojmu biodegradální plasty
(bioplasty) a příklad takového plastu – ecoflex (Škoda a Doulík 2018b, s. 119).
Na poslední stránce je obrázek, na kterém je člověk vyhazující plastovou láhev do
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žlutého kontejneru. Tento obrázek doplňuje otázky a úkoly, ve kterých žáci mají
zjistit, zdali se v jejich okolí a ve škole nacházejí kontejnery na plastový odpad. Také
je zde souhrnná tabulka včetně obrázku žlutého kontejneru, která popisuje, co vše lze
do kontejneru vyhodit (Škoda a Doulík 2018b, s. 120). V textu nalezneme dále
pojmy umělá hmota, označení pro jednotlivé typy plastu, recyklaci a třídění odpadu
(Škoda a Doulík 2018b, s. 120).
Sedmá učebnice chemie Úvod do obecné a anorganické chemie pro 8. ročník základní školy
vydaná nakladatelstvím Nová škola, s.r.o. (Mach et al. 2017) je tvořena celkem osmi
kapitolami. Každá kapitola má následně několik podkapitol. Učebnice je tvořena učebním
textem, obrázky, tabulkami, pokusy, úlohami či otázkami, z nichž některé jsou označeny
symboly pro jednodušší orientaci v učebnici. Na závěr učebnice jsou uvedeny také návrhy
projektů, které lze využít během školního roku. Součástí učebnice je také obsah a rejstřík.
V rejstříku učebnice jsou uvedeny pojmy související s tématy odpady a odpadové
technologie a vliv chemických látek a procesů na životní prostředí, a to čistička odpadních
vod, filtrace, hnojivo, katalyzátor, neutralizace, odpad, přebírání, recyklace, smog, surovina
druhotná, symbol výstražný, teplotní inverze, usazování, voda odpadní a vodárna.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Souvislost chemie s ostatními předměty je popsána v úvodní kapitole. Je zde
zmíněna environmentální výchova v souvislosti s ochranou životního prostředí
(Mach et al. 2017, s. 4). Na následující straně je popis, co chemici dělají, a je zde
mimo jiné zmíněno, že navrhují postupy k odstranění škodlivých a nebezpečných
látek (Mach et al. 2017, s. 5).
2) Pojem odpad se vyskytuje v souvislosti rozdělení látek dle původu. V textu
označeném symbolem průřezové téma se vyskytují informace o druhotných
surovinách a recyklaci odpadu (Mach et al. 2017, s. 6).
3) Výstražné symboly, včetně symbolu látky nebezpečné pro životní prostředí, které
nám stanovují pravidla, jež bychom měli dodržovat, jelikož chrání naše zdraví,
jsou uvedeny včetně jejich devíti příkladů na obrázku (Mach et al. 2017, s. 8).
Nebezpečné vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou
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zmiňovány napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Mach et al.
2017).
4) V rámci učiva o oddělování složek ze směsí jsou uvedeny tyto tři postupy: přebírání
(separování), usazování (sedimentace) a filtrace (Mach et al. 2017, s. 16–18).
U separování se žáci dozvědí mimo jiné využití této metody u třídění odpadu
a ve sběrně surovin. Nachází se zde také otázka „Třídíte doma odpad? Uveďte
konkrétní příklady využití tříděného odpadu.“ (Mach et al. 2017, s. 16). Žáci také
mají pomocí internetu vyhledat informace o projektech, které se zabývají tříděním
odpadu. V textu označeném jako průřezové téma mají žáci uvést druhy odpadů
v souvislosti s kontejnery na tříděný odpad (Mach et al. 2017, s. 16). U využití
usazování je pak poté uvedeno čištění vody a čistička odpadních vod, jejíž podobu
můžeme nalézt na obrázku (Mach et al. 2017, s. 17). Čištění vody pomocí filtrů je
také uvedeno u oddělování složek pomocí filtrace. Dále je zde uvedené využití filtrů
ve vysavačích prachu a v automobilech (Mach et al. 2017, s. 19). S pojmy odpadní
voda, čistička odpadních vod a samočištění vody se setkáme v kapitole „Voda
a vzduch“. Žáci si zde mají zopakovat proces usazování a filtrace a v průřezovém
tématu je zmíněno plýtvání pitné vody v domácnostech (Mach et al. 2017, s. 27).
O neutralizaci odpadních vod se dočteme v textu věnovaném právě této reakci
(Mach et al. 2017, s. 76).
5) Přízemní ozón a jeho vznik kvůli reakcím škodlivých látek v ovzduší jsou uvedeny
v rámci zajímavých informací doplňujícího charakteru, ve kterém se také nachází
informace o ozonové vrstvě. V učebním textu se pak nachází složení znečištěného
vzduchu (Mach et al. 2017, s. 22). Vliv lidské činnosti na ovzduší je poté pospán na
následující straně. Jsou zde zmíněny výfukové plyny z tepelných elektráren
a automobilů, dále nutnost využívání odsiřovacích zařízení a automobilových
katalyzátorů. Také jsou zde uvedeny jedovaté zplodiny, které vznikají spalováním
nevhodných paliv, a fakt, že průmyslové závody budují své čistící zařízení. Text je
doplněn o úkol, ve kterém žáci mají vyhledat na internetu nejvíce znečištěná místa
v ČR, včetně toho, kdo a jaké látky vypouští do ovzduší. V průřezovém tématu je
zmíněno stále stoupající znečištění ovzduší z automobilové dopravy, a také fakt,
že by automobilová doprava měla být omezena. Také se na straně nachází obrázek,
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kde dochází ke znečišťování ovzduší (Mach et al. 2017, s. 23). Teplotní inverze
a smog jsou obsaženy v průřezovém tématu na následující straně. Je zde uvedena
otázka „Které látky znečišťují vzduch“ a žáci také mají vyhledat na internetu země,
které jsou nejvíce postiženy smogem a navrhnout důvody, proč se tak děje. Otázka
je doplněná obrázkem smogu ve městě (Mach et al. 2017, s. 24). Učebnice také
obsahuje návrhy projektů, které se mimo jiné věnují životnímu prostředí, například
Poznej vodu, kterou piješ“ (Mach et al. 2017, s. 90), „Zjištění pachu“ (Mach et al.
2017, s. 91) a „Měření pH“ (Mach et al. 2017, s. 92).
6) Využití vodíku jako alternativního paliva a tím zmírnění znečištění ovzduší je
uvedeno jako průřezové téma (Mach et al. 2017, s. 48).
7) Žáci pomocí internetu mají u sloučeniny dusík vyhledat vliv nadměrného používání
hnojiv a v průřezovém tématu jsou zmíněny dusitany jako látky ohrožující zdraví
kojenců (Mach et al. 2017, s. 50). Důsledky nadměrného hnojení mají také žáci
vyhledat u využití solí (Mach et al. 2017, s. 81).
8) Freony jakožto ničitelé ozonové vrstvy jsou součástí průřezového tématu
u sloučenin halogenů (Mach et al. 2017, s. 51).
9) U fosforu mají žáci zjistit pomocí internetu, co znamená pojem eutrofizace vod
(Mach et al. 2017, s. 53).
10) Solární energie jako energie, která je šetrná k životnímu prostředí a patří mezi
obnovitelné zdroje energie, je zmíněna v rámci průřezového tématu u kapitoly
„Polokovy“ (Mach et al. 2017, s. 54).
11) Využití zinku proti korozi je zmíněno u kapitoly „Kovy“ (Mach et al. 2017, s. 57).
12) Skleníkový efekt a jeho popis je zmíněn jako průřezové téma u oxidu uhličitého
(Mach et al. 2017, s. 65).
13) V zajímavých informacích doplňujícího charakteru jsou zmíněny pojem emise
a postup používány při jejím měření. Toto je uvedeno u látky oxid uhelnatý (Mach
et al. 2017, s. 65). Dále jsou pojmy emise a imise zmiňovány u kyselých dešťů (Mach
et al. 2017, s. 73).
14) Vznik kyselých dešťů je součástí průřezového tématu a zajímavých informací
doplňujícího charakteru. Součástí je i obrázek, kde je vyobrazena továrna
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vypouštějící plyny do ovzduší a následná reakce těchto plynů v mracích, z kterých
prší na vesnici a přírodu (Mach et al. 2017, s. 73).
Osmá učebnice chemie Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších
chemických oborů pro 9. ročník základní školy vydaná nakladatelstvím Nová škola, s.r.o.
(Šibor et al. 2017) je tvořena celkem osmi kapitolami. Každá kapitola má následně několik
podkapitol. Učebnice je tvořena učebním textem, obrázky, tabulkami, pokusy, úlohami či
otázkami, z nichž některé jsou označeny symboly pro jednodušší orientaci v učebnici.
Na závěr učebnice jsou opět uvedeny návrhy problémové úlohy, které lze využít během
školního roku. Součástí učebnice je také obsah a rejstřík. V rejstříku učebnice jsou uvedeny
pojmy související s tématy odpady a odpadové technologie a vliv chemických látek
a procesů na životní prostředí, a to biomasa, celulóza, elektrárna (geotermální, jaderná,
sluneční, tepelná, větrná, vodní), freony, hnojiva (draselná, dusíkatá, fosforečný, organická,
průmyslová), koroze, palivo, pesticidy, syntetická vlákna, voda, zdroje energie
neobnovitelné, zdroje energie obnovitelné, znečištění ovzduší, znečištění půdy a znečištění
vody.
V textu učebnice lze identifikovat následující pojmy a jevy, které plně nebo alespoň částečně
souvisejí s tématy odpady a odpadové technologie:
1) Nebezpečné vlastnosti látek jak vůči životnímu prostředí, tak i pro člověka, jsou
zmiňovány napříč celou učebnicí u látek, které tyto vlastnosti mají (Šibor et al. 2017).
2) Ruční výroba papíru, tedy recyklace, je zmíněna v rámci opakování učiva
z předešlých let (Šibor et al. 2017, s. 5). V průřezových tématech na jiných stranách
učebnice je v prvním popsána surovina papír a možnosti jeho recyklace v rámci textu
o celulóze (Šibor et al. 2017, s. 75) a v následujícím je zmíněn sběr plastů a výroba
nových materiálů (Šibor et al. 2017, s. 97). Práce ve skupině je poté věnována
rozkladu odpadů v přírodě a žáci mají přiřazovat období rozkladu k uvedeným
odpadům (Šibor et al. 2017, s. 97).
3) V rámci opakování si žáci mají připomenout například připomenout znečišťovatele
ovzduší, význam kyslíku pro člověka či vznik kyselých dešťů a jejich vliv na
člověka a životní prostředí (Šibor et al. 2017, s. 6). Oxid uhelnatý (Šibor et al. 2017,
s. 38), benzopyren (Šibor et al. 2017, s. 46) a informace jejich výskytu ve
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výfukových plynech jsou zmíněny v učivu o uhlovodících. Znečištění ovzduší,
vody, půdy a negativním vlivům chemických látek na životní prostředí se věnuje
samostatná podkapitola „Chemie a životní prostředí“ (Šibor et al. 2017, s. 102–103).
Na první straně z uvedených stran nalezneme pojmy emise včetně příkladů
chemických látek a zařízení, které emise vyprodukovávají, včetně toho, jak dochází
ke snižování emisí (odlučovače prachů, odsiřovací zařízení). Žáci mají odpovědět na
otázku „Co je smog a jak vzniká? Co jsou zhoršené rozptylové podmínky“ (Mach et
al. 2017, s. 102). Tato otázka je doplněna o obrázek ovzduší znečištěného smogem.
Ze zajímavých informací doplňujícího charakteru je zmíněna kontaminace vod
dusíkatými hnojivy a v rámci průřezového tématu si mají žáci zopakovat „… co je
eutrofizace vod. Jak jí lze předcházet?“ (Šibor et al. 2017, s. 102). U znečištění půdy
jsou zmíněny pesticidy a nepovolené skládky. Žáci si zde mají zopakovat „… jak
správně nakládáme s nebezpečnými odpady.“ a na internetu zjistit „… zajímavosti
o znečištění půdy těžkými kovy.“ (Šibor et al. 2017, s. 102). Na druhé z uvedených
stran jsou zmíněna rizika pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Zde je zmíněn
pojem kontaminace a její vlivu na člověka. Žáci mají odpovědět na otázku
nacházející se v textu: „Posuďte možnost recyklace obalů různého zboží.“ a na
otázky v závěru podkapitoly: „Co je příčinou a jaké jsou důsledky znečištění
životního prostředí?“, „Co mohou způsobit cizorodé látky v životním prostředí?“
a „Jak můžeme snížit zátěž životního prostředí cizorodými látkami?“ (Šibor et al.
2017, s. 103).
4) V průřezovém tématu u výroby železa jsou zmíněny kovové odpady a jejich využití
při výrobě kovů a vliv využívání těchto odpadů na výrobu z hlediska náročnosti
a spotřeby energie, tedy vlivu k životnímu prostředí (Šibor et al. 2017, s. 16).
5) Korozi je věnován samostatný text a žáci mají mimo jiné vyhledat na internetu, jaké
škody koroze způsobuje (Šibor et al. 2017, s. 20).
6) Zdrojům energie se věnuje kapitola, ve které nalezneme informace ve dvou
samostatných podkapitolách o neobnovitelných a obnovitelných zdrojích energie.
V úvodním textu nalezneme rozdělení těchto energií, jsou zde zmíněna fosilní paliva
(uhlí ropa, zemní plyn), jaderná paliva (uran), sluneční energie, vítr, voda,
geotermální energie a biomasa. V rámci průřezového tématu je zmíněna devastace
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krajiny těžbou neobnovitelných paliv. Žáci mají také vyhledat informace o šetrném
bydlení (Šibor et al. 2017, s. 21). U podkapitoly zabývající se neobnovitelnými zdroji
energie nalezneme např. tuto otázku „Jak se projeví přítomnost síry ve spalování
uhlí“ či úkol, kde žáci mají vyhledat pomocí internetu či literatury pojem rekultivace
krajiny a jeho souvislost s těžbou uhlí (Šibor et al. 2017, s. 22). Ze zajímavých
informací doplňujícího charakteru jsou zde zmíněny omezené zásoby uhlí (Šibor et
al. 2017, s. 22). U ropy nalezneme obrázek ropné havárie a úkol, ve kterém žáci mají
vyhledat největší ropné havárie včetně jejich možnosti odstranění (Šibor et al. 2017,
s. 23). Z alternativních paliv je pak zmíněn zemní plyn (CNG a LPG) (Šibor et al.
2017, s. 25), který je také uveden i na straně věnující se uhlovodíkům, kde se mimo
jiné nachází otázka „Vysvětlete výraz ekologické palivo.“ (Šibor et al. 2017, s. 39).
Na následující straně se nachází otázka „Jak ovlivňuje životní prostředí těžba
hnědého uhlí? Jak ovlivňuje ovzduší spalování hnědého uhlí, které obsahuje síru?
Které oxidy při tomto spalování vznikají a jaký mají vliv na životní prostředí?“ či
úkol, v němž žáci mají vyhledat úložiště radioaktivního odpadu z našich jaderných
elektráren (Šibor et al. 2017, s. 26). Ekopaliva jsou také součástí textu o ethanolu.
Tento text je doplněn o zajímavé informace doplňujícího charakteru, ve nichž je
uveden vliv ethanolu ve spalovacím motoru na produkci množství oxidu uhličitého
(Šibor et al. 2017, s. 56). U obnovitelných zdrojů energie jsou zmíněné jejich výhody
a nevýhody (Šibor et al. 2017, s. 27–28), které mají mimo jiné žáci uvést
v závěrečných otázkách, (Šibor et al. 2017, s. 28) a v rámci opakování mají vysvětlit
např. pojem biomasa nebo roztřídit nabízené zdroje energie na obnovitelné
a neobnovitelné zdroje energie (Šibor et al. 2017, s. 29). Text je doplněn o otázky
a úkoly, kdy žáci mají zjistit, kde se v jejich okolí nacházejí elektrárny využívající
obnovitelný zdroj energie (Šibor et al. 2017, s. 27–28). V učivu o organických
sloučeninách a jejich zdrojích mají žáci uvést příklady surovin, které patří mezi
obnovitelné a neobnovitelné zdroje (Šibor et al. 2017, s. 32). Bioplyn je uveden
i v učivu o methanu. Zde si žáci mají mimo jiné zopakovat jeho využití (Šibor et al.
2017, s. 39).
7) Freony, jakožto ničitelé ozonové vrstvy, jsou uvedeny jako průřezové téma
u halogenderivátů. Toto také doplňuje otázka o ozonu, ve které mají žáci uvést
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nebezpečí, jež vzniká působením chlóru na ozonovou vrstvu (Šibor et al. 2017, s. 52).
V závěrečném opakování pak žáci mají u jedné z otázek říci, o jakou látku se jedná,
pokud ví, že „a) patří mezi halogenderiváty a poškozují ozonovou vrstvu“ (Šibor et
al. 2017, s. 68).
8) V podkapitole „Chemie a zemědělství“ je zmíněn kompost a jeho využití k likvidaci
odpadní rostlinné hmoty (Šibor et al. 2017, s. 88).
9) V rámci zajímavých informací doplňujícího charakteru je zmíněno nechtěné
roznášení pesticidů a v průřezovém tématu je pak uveden vliv tohoto roznášení na
životní prostředí. Součástí učebního textu jsou uvedeny informace o ekologickém
zemědělství (Šibor et al. 2017, s. 90).
10) Havárie a nebezpečí úniku chemických látek při haváriích jsou zmíněny
v podkapitole „Nebezpečná chemie“ (Šibor et al. 2017, s. 101).
11) V rámci problémových úloh je uvedena úloha „Chemie a její environmentální
souvislosti“ (Šibor et al. 2017, s. 114).
K porovnání obsahu analyzovaných pojmů jsme vytvořili přehlednou tabulku (viz Tabulka
1). V tabulce jsou ve sloupcích uvedeny jednotlivé analyzované učebnice (první
analyzovaná učebnice je tedy označená 1. uč atd.). V řádcích jsou uvedeny jednotlivé oblasti
či pojmy, které vycházejí z analýz vybraných učebnic. Pojmy, které byly vypsány
u jednotlivých učebnic z rejstříku, musely být označeny stranou, kde se daný pojem nachází
ve sledované souvislosti. Pokud tedy pojem souvisí s tématy „odpady a odpadové
technologie“ a „vliv chemických látek a procesů na životní prostředí“, je zanesen do tabulky.
Některým z uvedených pojmů se určitá učebnice věnuje pouze okrajově. Pro vhodné
srovnání analýz učebnic byly vytipovány jednotlivé oblasti, jako například „Znečištění
vody“ (čištění vody, čistírna odpadních vod atd.). Pokud se alespoň jeden z daných pojmů
nachází v učebnici, pak je příslušná buňka tabulky označena „X“. Dále jsou uvedeny pojmy
či výrazy, které sice spadají pod jinou uvedenou oblast, ale pro jejich důležitost je zde
uvádíme jako samostatný pojem, například druhotné suroviny, trvale udržitelný rozvoj aj.
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Tabulka 1: Klíčové pojmy z učebnic

1.
uč

2.
uč

3.
uč

4.
uč

X

X

X

X

X

X

X

Koroze

X

X

X

X

Kyselé deště

X

Ozonová díra (ozon, ozonová vrstva,
freony)

X

X

5.
uč

6.
uč

7.
uč

8.
uč

Výstražné značky či symboly
(nebezpečné látky, látky nebezpečné pro
zdraví, látky ohrožující životní prostředí,
symbol výstražný)

X

X

Znečištění vody
(čištění vody, čistírna odpadních vod,
čistička odpadních vod, vodárna, voda
odpadní, filtrace, imise, detergenty,
neutralizace, usazování, voda)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Znečištění půdy
(hnojiva, hnojivo, hnojiva dusíkatá, imise,
pesticidy, biologicky odbouratelný)
Skleníkový efekt

X

(skleníkové plyny)
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X

X

X

X

X

X

Znečištění ovzduší (smog, kouř, dým,
teplotní inverze, emise, emisní normy,
monitorovací stanice, AIM, oxid siřičitý (ve
vzduchu), látková koncentrace)
Eutrofizace

X

X

X

X

X

(bezfosfátové prací prostředky)

Bezodpadové technologie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pojmy s předponou „bio“
(bionafta, bioplyn, biopotraviny, bioplasty,
biodegradabilní plasty, biomasa)
Problematika paliv (paliva, jaderná
elektrárna, ekologická zátěž, havárie,
tepelná elektrárna, fosilní paliva, hybridní
pohon)
Druhotné suroviny
(surovina druhotná)
Katalyzátory (katalyzátor, katalyzátor
automobilových motorů, katalyzátor
automobilový, katalyzátor třícestný)
Materiály
(umělé hmoty, plasty, syntetická vlákna)

Recyklace

X

X

X

(recyklace odpadů, celulóza)
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X

X

X

X

X

X

X

Zdroje obnovitelné
(energie zdroje, elektrárna)

Zdroje neobnovitelné
(energie zdroje, elektrárna)

X

X

X

X

X

X

X

X

Globální oteplování

X

Problematika odpadů (látky odpadní,
akumulátory)

Trvale udržitelný rozvoj

X

X

X

X

Třídění odpadu

X

(přebírání)

X

Alternativní paliva

X

Odpad

X

X

Analýza vybraných učebnic chemie pro základní školy byla provedena zejména z hlediska
výskytu tématu odpadů a odpadových technologií. Pro doplnění analýzy byly také
zahrnovány informace, které nepřímo souvisí s tímto tématem, avšak souvisí obecně
i konkrétně s tématem životní prostředí. Ve vypsaných klíčových pojmech z rejstříku byly
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uvedeny právě ty pojmy, které se vyskytovaly v textu v kontextu s odpady a odpadovými
technologiemi.
Pokud se podíváme na jednotlivé kapitoly učebnic, tak zjistíme, že v žádné z nich
se nenachází kapitola, která by pojednávala pouze o problematice odpadů. Problematiky
odpadů a vlivu člověka na životní prostředí jsou pouze součástí podkapitol. V úvodních
kapitolách či v úvodních slovech autorů učebnic, které mají žáky zasvětit do nového
předmětu chemie v 8. ročníku, se žáci dozvídají okruhy témat, která jsou běžná pro jejich
každodenní životy. S těmito tématy se pak žáci setkávají v učebnici po celý školní rok.
Jak již bylo řečeno, s problematikou odpadů se žáci setkávají pouze v podkapitolách, které
jsou navíc součástí závěrečných témat a nacházejí se především v učebnicích pro 9. ročník.
Jak je z analýzy učebnic patrné, pojmy, které souvisejí s tématy odpady a odpadové
technologie, jsou také implementovány do jednotlivých kapitol k jednotlivým tématům
poněkud roztříštěně. Proto jsou v praktické části navrženy aktivity, které lze libovolně
zařazovat do jednotlivých kapitol dle uvážení učitele, a podpořit tak nekomplexní témata,
ve kterých by bylo vhodné více, a ne pouze okrajově, upozornit na problematiku odpadů
a jejich souvislostí.

3

Praktická část

Součástí dnešní doby a každodenního života se staly bezpochyby technologie, které mimo
jiné slouží k vyhledávání informací. V následujících příkladech proto budou do aktivit
implementovány webové stránky jakožto zdroj dalších informací o problematice odpadů
a odpadových technologií. V ČR se problematikou odpadů zabývá především firma
EKO-KOM, která provozuje stejnojmennou hlavní webovou stránku (EKO-KOM, a.s.
2020a) a následně webové stránky jaktridit.cz (EKO-KOM, a.s. 2020c) a Tonda Obal pro
učitele (EKO-KOM, a.s. 2020d). Společnost se soustřeďuje na provoz systému třídění
a využití odpadu. Na jejich hlavní webové stránce společnost uvádí pro veřejnost obecné
informace o třídění odpadu a pro získání podrobnějších informací pak čtenář může využít
jejich další webové stránky jaktridit.cz (EKO-KOM, a.s. 2020c). Společnost EKO-KOM
také provozuje program s názvem Tonda Obal na cestách, který je zaměřen na podporu
výuky tématu třídění odpadu a jeho další využití vyučovaném na základní škole
(EKO-KOM, a.s. 2020d). Dalším k hojně využívaným webovým stránkám patří
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trideniodpadu.cz (Tříděníodpadu.cz 2020). Cílem této stránky je především poskytovat
srozumitelnou formou užitečné informace o odpadech a jejich třídění (Tříděníodpadu.cz
2020).
Zařazení následujících aktivit v předmětu chemie záleží zcela na učiteli. Aktivity lze
například zařazovat do témat, která alespoň částečně souvisejí s tématy o odpadech
a odpadových technologiích, o plastech (hlavně halogenderivátech uhlovodíků), dále
s tématy, ve kterých se žáci seznamují s pojmem udržitelný rozvoj nebo souvisejí s tématem
zabývajícím se vlivem člověka na životní prostředí.

3.1 Návrhy výukových aktivit pro ZŠ s tématikou odpadů a odpadových
technologií s využitím webových zdrojů
3.1.1 Co lze třídit?
Učitel instruuje žáky, aby každý přinesl na následující hodinu jakýkoliv odpad z domácnosti.
Mnoho škol také třídí odpad a ve školách (třídách) se nacházejí nádoby na tříděný odpad,
a proto je možné využít jako zdroj odpadů i tyto nádoby. V první části hodiny učitel
nashromážděné odpady rozdá mezi žáky, kteří se předem rozdělí do skupinek (dle počtů
žáků ve třídě). Žáci pomocí internetu, a to například pomocí stránky jaktridit.cz
(EKO-KOM, a.s. 2020c), určí, zdali odpad lze vytřídit, případně do kterého kontejneru patří,
či ho vytřídit nelze, viz obr. 1. Ve druhé části hodiny žáci své výsledky prezentují ostatním.
Tuto aktivitu lze také doplnit o výrobky, které se tváří jako recyklovatelné, avšak nejsou,
a to například kelímek na kávu, PVC, plexisklo či kus zrcadla, a s žáky pak diskutovat, proč
daný materiál nelze vytřídit. Žáci již určité znalosti o třídění mají ze svého života. Touto
aktivitou dojde ke sjednocení základních informací o třídění odpadů z každodenního života,
ale i díky výrobkům, které se tváří jako recyklovatelné, jenž přinesou žáci či učitel, může
dojít k prohloubení těchto znalostí. V případě práce s odpady ze sběrných nádob umístěných
ve škole by bylo vhodné využít ochranných prostředků – pláště a rukavic.
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Obr. 1: Co patří do kontejneru na papír (EKO-KOM, a.s. 2020b)

3.1.2 Produkce odpadů
Český statistický úřad každoročně provádí analýzu produkce a nakládání s odpady, která je
dostupná na webových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ 2020). Úkolem žáků je
seznámit se s určitými částmi analýzy, týkajícími se následujících informací: vývoj produkce
komunálního odpadu v České republice (ČR), srovnání ČR s ostatními státy Evropské unie
(EU) v produkci komunálního odpadu, způsoby nakládání s komunálním odpadem v ČR
a způsoby nakládání s komunálním odpadem v Evropě. Cílem této aktivity je seznámit se
s daty o produkci komunálního odpadu, jak si stojí ČR v porovnání se státy EU a jakým
způsobem ČR nakládá s odpady ve srovnání se státy EU. Žáci by si měli uvědomit,
že každoročně stoupá produkce komunálního odpadu a jedná se tedy o problém, který je
nutné řešit z hlediska udržitelného rozvoje na Zemi. Žáci mohou diskutovat o využívání
technologií ke zpracování odpadu a o zastoupení těchto jednotlivých technologií. Žáci
mohou také pomocí internetu, např. tříděníodpadu.cz (Tříděníodpadu.cz 2020), dohledat,
proč se některé technologie i přes jejich efektivitu tolik nevyužívají. Učitel se také může
zeptat na otázku „Co může ojediněle zapříčinit zvýšení produkce odpadů?“. Tato otázka by
měla směřovat k myšlence, že ne vždy může za zvýšenou produkci odpadu člověk, ale třeba
také živelné katastrofy. V ČR, konkrétně v Praze, to byl právě rok 2002, kdy došlo díky
povodním ke zvýšené produkci odpadů obecně. Součástí této aktivity může být i hlasování
o tom, kdo třídí či netřídí odpad. Toto hlasování může proběhnout i na konci vyučovaného
tématu, kdy učitel zjistí, zdali probírané téma ovlivnilo žáky v třídění odpadu a zdali někdo
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například odpad nezačal třídit. Aktivita může být provedena ve spolupráci s učitelem
matematiky, jelikož témata týkající se odpadů a odpadových technologií jsou často
zařazovány ke konci školního roku, kdy by měli žáci v matematice mimo jiné probírat téma
statistika. Může se tedy jednat o aktivitu s mezipředmětovým přesahem. Zkoumané části
analýzy lze libovolně měnit dle potřeby.
Například na následujících dvou obrázcích (obr. 2 a obr. 3) vidíme grafy, které znázorňují
produkci komunálních odpadů v ČR za uvedené roky (obr. 2) a produkci komunálních
odpadů v Evropě za rok 2017 (obr. 3).
Než začneme informace z jednotlivých grafů využívat, je nutné si uvědomit, co uvedená
čísla znamenají. Hodnoty v grafech nám udávají počet kilogramů komunálního odpadu
na obyvatele, a proto je možné porovnávat i země, které mají více obyvatel nebo jsou svou
rozlohou výrazně větší než ČR.
První graf nám udává produkci komunálních odpadů v ČR a jak je z grafu patrné, tato
produkce se stále zvyšuje, ale zároveň se zvyšuje počet kilogramů oddělených sbíraných
složek na obyvatele. Další graf nám poskytuje srovnání ČR s ostatními zeměmi Evropy
v roce 2017, kde se ČR umístila v produkci komunálního odpadu na třetím místě. Méně
odpadů vyprodukovaly už jen země Polsko a Rumunsko.

Obr. 2: Graf vývoje produkce komunálních odpadů (ČSÚ 2019)
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Obr. 3: Graf produkce komunálních odpadů v Evropě v roce 2017 (ČSÚ 2019)

3.1.3 Odpady a hlavní město Praha
Každá obec a město v ČR musí řešit problematiku odpadů na svém území. Hlavní město
Praha je však unikátní nejen počtem obyvatel, ale i svou rozlohou. Pomocí internetu
a webové stránky hlavního města Prahy (Magistrát hlavního města Prahy 2020a) mají žáci
zjistit odpovědi na následující otázky: Jakým způsobem řeší naše hlavní město svoz
a likvidaci odpadů? Musí se platit za svoz komunálního odpadu? Pokud ano, kolik je cena
odvozu a závisí tato cena na nějakých faktorech? Kolik platí za odvoz komunálního odpadu
vaše rodina? Žáci se při této aktivitě mají dozvědět základní informace o svozu odpadu
a možnosti jeho nakládání ale i nutnosti placení této služby. Žáci mohou také mimo jiné
diskutovat o činnostech, které přispívají ke zlepšení životních podmínek ve městě. V Praze
se pohybuje mnoho turistů a tím se zvyšuje produkce odpadů. Také díky vysokému počtu
obyvatel žijících v Praze a firmám, ve kterých jsou zaměstnávány i lidé z okolí Prahy,
je ve městě zvýšená aktivita v oblasti automobilismu, a tím dochází ke zvýšení prašnosti
a častému vzniku smogu ve městě. Jedná se tak o aktivitu, která doplní žákům již získané
znalosti o odpadech. Ukázka z webové stránky, kde je mimo jiné uvedena cena za svoz
komunálního odpadu v roce 2020 v Praze, je vyobrazena na následujícím obrázku (obr. 4).
Za svoz komunálního odpadu je tedy nutné platit, a to dle velikosti příslušného kontejneru.
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Obr. 4: Poplatky v Kč za svoz komunálního odpadu (Magistrát hlavního města Prahy 2020b)

3.1.4 Rozcvička 1
Žáci během vyučování určují klíčové pojmy, které by měli znát, a tyto pojmy zapisují
na jednotlivé kartičky, viz obr. 5. Před každou další vyučovací hodinou je pak vybráno
několik žáků, kteří z kartiček losují. Cílem je daný pojem okomentovat tak, aby ostatní žáci
ve třídě pojem uhodli, a přitom žák popisující pojem neřekl kořen slova klíčového pojmu
či slovo k němu příbuzné. Pro doplnění aktivity může učitel po uhodnutí klást další otázky
týkající se tohoto klíčového pojmu, které by žáci měli vědět, a na které ovšem nebyly řečeny
odpovědi. Jedná se tedy o opakování znalostí z minulých hodin zajímavou formou, kterou
žáci

mohou

znát

například z hry

Aktivity

(slovní

popis). Z pojmů jsou

to

například: recyklace, druhotná surovina, udržitelný rozvoj atd. Tato aktivita by měla žáky
provázet po celou dobu, co se bere příslušné téma. Využití internetu v tomto případě není
nutné, ovšem je možné tuto aktivitu modifikovat a to způsobem, že žáci využijí web
Samosebou.cz (Samosebou.cz a EKO-KOM, a.s. 2020b), na kterém se mimo jiné nachází
slovníček zaměřený na pojmy s tématikou odpady a odpadové technologie. Následně žáci
s učitelem zhodnotí jednotlivé pojmy, které jsou pro žáky důležité, a tyto pojmy zapíšou na
kartičky, jež budou v průběhu tématu využívat k opakování.
3.1.5 Rozcvička 2
Podobně jako u Rozcvičky 1 žáci během doby, po které probíhá vyučování daného tématu,
zapisují klíčové pojmy či klíčové pojmy vytipovávají společně s učitelem. V Rozcvičce 2
pak kartičky opět slovně okomentovávají s tím rozdílem, že jsou žáci rozděleni do tří skupin.
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Každá skupina si vybere svého zástupce, který dostane sadu kartiček a poté v omezeném
časovém limitu se snaží tyto pojmy popsat. Řada, do které hráč patří, se snaží co nejvíce
pojmů uhádnout a vyhrává ta s nejvíce uhodnutými pojmy.

Obr. 5: Návrhy kartiček pro aktivitu Rozcvička 1 a 2

3.1.6 Ekontíci 2
Hra Ekontíci 2 funguje na principu třídění odpadu a můžeme ji nalézt na webové stránce
Samosebou.cz (Samosebou.cz a EKO-KOM, a.s. 2020b). Ve hře jsou čtyři kontejnery (papír,
kartónové obaly, plasty a sklo), viz obr. 6. Na zemi se objevují různé materiály, které má
hráč vzít a vyhodit do příslušného kontejneru. Při naplnění kontejneru je nutné na něj
kliknout a tím ho vysypat. Po vysypání se hráči zobrazí tzv. ekotip, viz obr. 7, který vždy
obeznámí hráče se zajímavou informací týkající se daného kontejneru (materiálu) nebo hráči
položí bonusovou otázku, kam by např. třídil některý z odpadů. Hráč postupuje jednotlivými
úrovněmi a sbírá odznaky. Hra jde také mimo jiné stáhnout jako aplikace do mobilních
zařízení, a proto je možné i její využití v hodinách chemie při výuce. Hru lze například využít
jako soutěž mezi žáky, a to ve smyslu, který z žáků dosáhne vyšší úrovně. Žáci by tak
vhodným způsobem získávali další znalosti i mimo vyučovací dobu a snažili by se tak
zvítězit nad svými spolužáky. Hru by také mohl učitel využívat ve výuce a doplnit ji o část,
kdy by žáci po určitém časovém limitu museli sepsat co nejvíce zajímavých informací či
otázek, které se při ekotipech dozvěděli, a následně se o tyto informace podělit s ostatními.
Tyto informace by tak doplňovaly výuku daného tématu.
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Obr. 6: Ukázka ze hry (Samosebou.cz a EKO-KOM, a.s. 2020a)

Obr. 7: Příklady ekotipů ze hry (Samosebou.cz a EKO-KOM, a.s. 2020a)

3.1.7 Cesta odpadu
Žáci se rozdělí do stejně velkých skupin a každá ze skupin dostane jeden typ odpadu (směsný
odpad, plast, papír, sklo a bioodpad). Úkolem žáků je sestavit a popsat cestu produktu od
jeho zakoupení až po jeho vyhození a následné zpracování. Např. PET láhev: nákup láhve
konzumace obsahu → vyhození PET láhve do žlutého kontejneru → svoz kontejneru →
dotřiďovaní odpadu na lince → drcení → rozdrcená směs → další využití →
např. v textilním průmyslu (výplně do bund). Na následujícím obrázku nalezneme zobrazení
takové cesty odpadu (obr. 8). Několik fází může být dále podrobně popsáno a samozřejmě
příkladů využití může být více. Bude se tedy jednat o jednotlivá schémata, která si žáci
nakonec mezi sebou představí a mohou je např. vylepit v prostorách školy a poučit tak
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i ostatní žáky. K získávání informací je vhodné využít webovou stránku Třídění odpadu.cz
(Tříděníodpadu.cz 2020), kde jsou jednotlivé postupy popsány a žáci je tak mohou kreativně
ztvárnit.

Obr. 8: Příklad cesty odpadu

3.1.8 Není rčení jako rčení
Odpady na naší planetě tvoří část problémů, s kterými bychom se měli vypořádat. S tím
souvisí i motivace lidí ke třídění odpadu. Žáci při této aktivitě diskutují o možnostech, jak
spolužáky i ostatní občany motivovat a zvýšit tak počet lidí, kteří budou třídit odpad. Jednou
z možností je zatraktivnit prostředí kontejnerů či jednotlivé části budovy. V některých
městech se již město snaží zatraktivnit třídění a nenásilnou cestou své obyvatele přesvědčit,
že třídění má smysl. Jak je již z názvu aktivity patrné, bude se jednat o rčení, která ovšem
budou modifikována ve prospěch odpadů, a to například: Nač Stahovat vyhazovat kalhoty
odpady, když brod koš je ještě daleko. Třikrát pytlík měr použij, jednou řež vyhoď.
Opakování Znovu používání je matka moudrosti. Fantazii se meze nekladou a žáci určitě
vymyslí i jiné zajímavé možnosti či rčení. K vyhledávání rčení lze použít webovou stránku
Rčení,

pranostiky,

citáty

(Anonym

2020).

Může

se

tedy

jednat

o

aktivitu

s mezipředmětovým přesahem a žáci jednotlivá rčení mohou zpracovávat v předmětu český
jazyk či výtvarné výchově. Ukázka ztvárnění takového rčení se nachází na následujícím
obrázku (obr. 9).

Obr. 9: Ukázka pozměněného rčení
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3.1.9 Třídíme!
Při této aktivitě jsou žáci rozděleni minimálně do tří skupin. Žáci s učitelem předem připraví
pomůcky pro tuto hru. Jedná se celkem o sedm kontejnerů na směsný odpad, plast, sklo,
papír, bioodpad, kov a kartónové obaly pro každý tým (tři týmy = dvacet jedna kontejnerů).
Tyto kontejnery mohou představovat v jednodušším případě například papír s napsaným
názvem kontejneru nebo si kontejnery mohou žáci sami vyrobit, viz obr. 10. K této výrobě
budou potřeba krabice, které žáci pokreslí obrázky daných materiálů a napíšou na ně
i například, co do kontejneru patří a nepatří. Výroba také může proběhnout v předmětu
výtvarná výchova. Žáci se mohou inspirovat na stránce EKO-KOM (EKO-KOM, a.s.
2020a), kde jsou jednotlivé typy kontejnerů popsány. Další potřebný materiál k této aktivitě
je odpad. Ten můžeme opět ztvárnit výtvarně na papír, viz obr. 11. Postup ztvárnění na papír
je vhodné volit u odpadů, u kterých by mohlo dojít ke zranění, jinde však můžeme použít
odpad skutečný (PET láhev, kus plexiskla či kelímek na kávu atd.). Takto připravené
kontejnery rozmístíme na jednu stranu třídy a odpad rozmístíme na hromadu před skupiny,
které stojí na druhé straně třídy. Pokaždé vybíhá jeden žák s jedním odpadem, jejž vkládá
do příslušného kontejneru. Soutěž končí ve chvíli, kdy jedna ze skupin již nemá žádný
odpad. V tento moment dochází k vyhodnocení a to tak, že se zkontroluje obsah kontejnerů
(správně roztříděno = jeden bod; špatně roztříděno = mínus jeden bod). Vyhrává ta skupina,
která nasbírá nejvíce bodů. Hru můžeme doplnit o tzv. hráče Zmetka, jehož může hrát
například učitel, a tzv. hráče Správňáka, jenž je vždy jeden hráč ze skupiny. Zmetek chodí
v průběhu hry kolem kontejnerů a schválně do nich hází odpad, který do něj nepatří.
Správňáka vypouští tým právě tehdy, pokud zaznamená činnost Zmetka u jejich kontejnerů.
Správňák daný odpad vyhledá a vytřídí do správného kontejneru, nesmí však s sebou nést
odpad z původní skupiny.

Obr. 10: Vyrobený kontejner
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Obr. 11: Příklady kartiček s odpady
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4

Závěr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vhodné výukové aktivity na téma Odpady, které budou
vycházet z analýz Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vybraných
Školních vzdělávacích programů a vybraných učebnic chemie pro základní vzdělávání.
Práce je doplněna o vhled do problematiky odpadů, a to jednak v rámci historie odpadů,
jejich klasifikace, odpadových technologií, a také o aktuální data produkce odpadů v České
republice.
Z analýzy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání byly poté vypsány
jednotlivé výstupy či učivo, které přímo i nepřímo souvisejí s našim tématem. To
se především poté projevilo při analýze vybraných Školních vzdělávacích programů, kde
nalezneme všechny uvedené výstupy, které byly doplněny o další dílčí výstupy. Školy
zaměřující se ekologickým směrem měly dané výstupy doplněny velmi podrobně. Jednotlivé
školy také vhodně implementovaly průřezové téma Environmentální výchova. U škol
využívajících alternativní vzdělávání jsme mohli pozorovat vhodné zařazení obsahu
několika předmětů do jednoho předmětu, což může vést právě k lepší propojenosti
souvislostí a lepší orientaci žáka v daných tématech.
Všechny vybrané učebnice se nějakým způsobem věnovaly problematice odpadů, i když to
nebylo v rámci samostatné kapitoly. Autoři učebnic se touto tedy problematikou zabývali
přímo i nepřímo napříč celou učebnicí.
Z jednotlivých analýz jsme došli k závěru, že na téma odpady a odpadové technologie nelze
nahlížet odděleně, ale je nutné zahrnovat i poznatky a témata, která souvisejí s životním
prostředím. V praktické části pak byly navrženy vhodné aktivity, které lze implementovat
k jednotlivým tématům a doplnit tak tyto témata o další informace z hlediska odpadů
a odpadových technologií. Přehledné informace o problematice odpadů a technologií
můžeme nalézt na internetu. Aktivity se tedy především opírají o webové stránky, které se
vhodně věnují těmto tématům. Navržené aktivity lze také přizpůsobit dle probíraného tématu
a je tedy na uvážení učitele, které z aktivit využije či nevyužije, a zdali je nějakým způsobem
modifikuje.
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Tomuto tématu, a především pak vybraným aktivitám, bychom se chtěli i dále věnovat, a to
zaměřit se na možnosti jejich provedení, případnou modifikaci a následnou evaluaci toho,
jaký přinos pro žáky tyto aktivity mají.
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