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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá tématem aktivizace žáků základních škol v chemii, a to 

prostřednictvím didaktických her, jakožto jednou z možných aktivizačních výukových 

metod. Teoretická část pojednává o vybraných osobnostech, které se v minulosti zabývali 

a propagovali aktivitu žáků ve vyučování. Charakterizuje pojem aktivita a jeho důležitost 

v procesu učení. Dále stručně představuje výukové metody a jejich možnou klasifikaci. 

Zvláštní důraz je dán na charakteristiku, dělení a význam didaktických her v učebním 

procesu. Následně jsou v této části též představeny současné podmínky pro výuku chemie 

se zaměřením na změny, jež přivedlo zavedení rámcových vzdělávacích programů a jejich 

vnímání pedagogickou obcí. Poslední část se zaměřuje na výběr vhodných témat z učiva 

chemie k samotné aktivizaci didaktickými hrami, ale také i mapuje druhy didaktických her, 

které jsou v současnosti dostupné v literatuře či internetových stránkách. Praktická část 

obsahuje popis a návrhy didaktických her, jež mají napomoci při výuce vybraných kritických 

témat jako je chemické názvosloví, chemické rovnice či stavba atomu. Jmenovitě se jedná o 

hry s názvem Chemikovy poztrácené trojúhelníčky, AZ-kvíz, Poztrácené chemikovy 

nákresy a Trielo aneb bratr kvarteta, jejichž návrhy byly konzultovány se čtyřmi učiteli 

z Masarykovy základní školy a mateřské školy Brodce a dvěma studenty chemie 

z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.   
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the topic of chemistry students activation at elementary school 

level through didactic games, which are one of the possible activation teaching methods. The 

theoretical part of the thesis addresses individual people who specialized in the topic in the 

past and promoted student activity during teaching lessons. The thesis defines the term 

activity and its importance in the learning process. It also briefly presents various teaching 

methods and their possible classification. The special emphasis is placed at the 

characteristics, division and the meaning of didactic games in the learning process. The 

theoretical part of the thesis also presents current conditions for chemistry lessons focusing 

on the changes resulting from the framework educational programs establishment and their 

perception by the pedagogical community. The last theoretic part focuses on the selection of 

appropriate elementary school chemistry topics for the purposes of the activation with 

didactic games and also lists types of didactic games which are nowadays available in the 

literature and internet sources. The practical part of the thesis contains description of 

suggested didactic games which are to serve as a tool during the lessons of critical topics, 

e.g. chemical nomenclature, chemical equations and atom buildings. These are namely 

games with the following titles: Chemist’s lost triangles, A-Z quiz, Chemist’s lost drawings 

and Trielo or in other words Brother of the quartet. Designs of these didactic games were 

consulted with four teachers from Masarykova elementary school and kindergarten Brodce 

and with two chemistry students from pedagogical faculty of Charles University. 
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Úvod  

Chemie je v dnešní době jedním z vědních oborů, které můžeme zařadit do pomyslné 

přihrádky, jež na svém čele nese popisek s přídavným jménem „démonizované“.  

Tato nelibá reputace oboru chemie je často v představách široké veřejnosti spojována 

s určitými negativními dopady, jako je například znečišťování životního prostředí, 

nezodpovědné zacházení s neobnovitelnými zdroji či s potencionálně nebezpečnými 

způsoby získávání energie. Tento efekt samozřejmě dále umocňují média, která apelují na 

možnou lidskou neznalost v těchto tématech a zcela přehlížejí pozitivní vědecké objevy, 

které produkují různé odnože nejenom vědního oboru chemie (Mokrejšová, 2009). 

Co se týče samotné oblíbenosti chemie, jakožto učebního předmětu patřícího do skupiny 

přírodovědných učebních předmětů, bylo na toto téma v České republice provedeno několik 

výzkumů. 

Jako první bude zmíněn výzkum Pavelkové, Škaloudové a Hrabala (2010), kteří provedli 

v letech 2005–2007 ve dvou etapách výzkum zaměřený především na zmapování 

oblíbenosti, obtížnosti, významu, ale také i na motivaci žáků v daných vyučovaných 

předmětech na druhém stupni základní školy. Výzkum využívá jako respondenty nejen žáky 

druhého stupně ZŠ, ale i učitele, kteří jednotlivé předměty vyučují.  

Z výzkumu Pavelkové, Škaloudové a Hrabala (2010) vyplývá, že první příčky žebříčku 

oblíbených předmětů zaujímají především jednotlivé „výchovy“ (tělesná výchova, hudební 

výchova, pracovní výchova atd.). Samotné přírodovědně zaměřené předměty se v tomto 

žebříčku o šestnácti místech vyskytují především v druhé polovině. Nejlépe hodnoceným 

přírodovědným předmětem jest přírodopis (osmé místo), po němž následuje zeměpis 

(jedenácté místo), chemie (dvanácté místo), matematika (třinácté místo) a fyzika (patnácté 

místo). Dle výsledků výzkumu je chemie obecně žáky základní školy hodnocena jako 

předmět, který je spíše obtížný, neoblíbený, málo významný a žáci k jeho učení disponují 

malým množstvím motivace.   

Jako druhý výzkum zabývající se touto tématikou je nutné zmínit celostátní výzkum Höffera 

a Svobody (2005). Ten se stejně jako předešlý výzkum zaměřuje na oblíbenost v rámci všech 

předmětů vyučovaných na základních školách, ale také i na obtížnost jednotlivých předmětů 
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na základní škole, nižších gymnáziích a středních školách. V tomto výzkumu jsou první 

příčky na stupni oblíbenosti obsazeny předměty, jako je informatika, výtvarná či hudební 

výchova atd. První přírodovědně zaměřený předmět nacházíme zhruba v půlce tabulky na 

šestém místě a jedná se o zeměpis. Chemie v tomto výzkumu zaujímá místo dvanácté, a tím 

se ocitá téměř na konci řady tvořené z patnácti předmětů (Höffer a Svoboda, 2005). 

Jak je patrné ze zmíněných výzkumů, chemie si příliš ve výzkumech oblíbenosti školních 

předmětů dobře nevede. Pravděpodobnou příčinu tohoto trendu nalézá Mokrejšová (2009) 

v neustálém přibývání nových poznatků v přírodovědných oborech a také v samotném 

odcizení od opory z vlastních zkušeností a vědomostí o světě každého člověka, ale zároveň 

i v minimální využitelnosti těchto nových znalostí v občanském životě. 

Výše zmíněnou myšlenku částečně také potvrzují Rusek a Škoda (2014), kteří z výsledku 

jejich výzkumu konstatují, že žáci především pozitivně hodnotí témata z učiva chemie, která 

jsou jim určitým způsobem blízká či prakticky využitelná v jejich občanském životě (např. 

o přírodních látkách, ekologii, léčivech či návykových látkách atd.), ale která tvoří jen malou 

část konkrétní výuky. 

Míru oblíbenosti přírodních věd též relativně dobře zachycuje mezinárodní výzkumné 

šetření projektu ROSE, které se spíše zaměřuje na zjišťování významnosti a důležitosti 

přírodních věd a technologií pro žáky devátých tříd základní školy či pro žáky kvarty na 

osmiletých gymnáziích (Bílek, 2008). Z výzkumu projektu ROSE uskutečněném na přelomu 

let 2004 až 2005, do kterého se zapojila i Česká republika, vyplývá dle Bílka (2008) několik 

alarmujících skutečností, z nichž nejvýraznější je vysoký nezájem žáků z technologicky 

vyspělých zemí o přírodní vědy či o témata se vztahem k přírodním vědám a technologiím. 

V posledních letech také zaznamenáváme lehce zvyšující se trend neoblíbenosti chemie 

a zároveň i vzrůstající rozdíly v úrovních vědomostí a dovedností žáků, které by si v rámci 

učebního předmětu chemie (přírodovědně zaměřených předmětech obecně) měli osvojit. 

Tuto změnu především zaznamenávají některé mezinárodní výzkumy jako je například PISA 

(Mokrejšová, 2009). 

Mezinárodní šetření PISA neboli Programme for International Student Assessment je 

projekt, jenž je zaštitován organizací OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 
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a rozvoj) a do něhož je zapojeno třicet šest členských států, ale i mnoho dalších zemí 

a ekonomických regionů. Hlavním cílem tohoto výzkumu je mapování úrovně čtenářské, 

matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků, a to v cyklických intervalech 

po třech letech (Blažek a Příhodová, 2016). 

Ze zprávy Blažka a Příhodové (2016) je zřejmé, že se čeští žáci od posledního šetření 

zaměřeného na přírodovědnou gramotnost v roce 2006 výrazně v této oblasti zhoršili. Přesto 

se však Česká republika udržela v pásmu tvořeném státy, jejichž výsledek je označován ve 

srovnání s ostatními zeměmi OECD jako průměrný. 

Zhoršení českých žáků lze jasně vydedukovat ze snížení či naopak zvýšení počtu žáků 

v jednotlivých úrovních přírodovědné gramotnosti. Konkrétně došlo ke snížení počtu žáků 

v nejvyšší gramotnostní úrovni a zároveň ke zvýšení počtu žáků v nedostatečné úrovni 

přírodovědné gramotnosti (Blažek a Příhodová, 2016). 

Zároveň také na základě zprávy Blažka a Příhodové (2016) můžeme definovat v jakých 

vzdělávacích oblastech a dovednostech čeští žáci vzhledem k získanému bodovému zisku 

excelují a kde naopak zaostávají. Z národní zprávy je zcela zřejmé, že čeští žáci jsou lepší 

ve vysvětlování odborných jevů nežli v navrhování a vyhodnocování přírodovědného 

pokusu a zároveň mají víceméně vyrovnané znalosti v jednotlivých posuzovaných 

vzdělávacích oblastech (Blažek, Příhodová, 2016). 

Tento trend zachytila již Mokrejšová (2009), která na jeho existenci upozorňovala v PISA 

šetření zaměřeném na přírodovědnou gramotnost v roce 2006, přičemž je nutné upozornit na 

skutečnost, že výsledky šetření z roku 2006 a 2015 jsou velmi obdobné. Čeští žáci mají dle 

Mokrejšové velmi pevný základ v teoretických vědomostech přírodních oborů, jsou však 

hůře vybaveni pro aktivity jako je vytváření hypotéz, interpretace experimentálně získaných 

dat, formulování závěrů či v samotném využívání experimentálních metod.  

Obdobné poznatky jako Mokrejšová udává ve své práci i Pražienka (2015), který též tvrdí, 

na základě výzkumu PISA 2006, že čeští žáci především dokáží odborně vysvětlovat 

přírodní jevy, ale velmi těžko zvládají navrhovat vědecké experimenty pro potvrzení 

určitého přírodovědného jevu. 



10 

 

Dle Mokrejšové (2009) je jedním z východisek vedoucích ke zlepšení vědomostí 

a dovedností žáků v chemii aktivní zapojení žáků do samotného procesu během jejich 

osvojování. Tuto funkci zcela jistě zprostředkovávají různé druhy výukových metod, 

z jejichž palety se více dopodrobna bude tato práce zabývat především tzv. aktivizujícími 

výukovými metodami, a to konkrétně didaktickými hrami.  

Avšak dle autorů knihy s názvem Výukové metody (Maňák a Švec, 2003, s. 9) je nutné 

nezapomenout na fakt, že tyto metody nedokáží nahradit chybějící obsah či kompenzovat 

nezřetelný cíl daný na začátku vyučovací hodiny, přestože jsou výukové metody určitým 

dynamickým prvkem, který lze relativně velmi rychle přizpůsobit novým cílům 

a okolnostem, na rozdíl od obsahu výuky a organizačních forem.   

V průběhu času význam aktivního přístupu žáků k učení zmiňovalo mnoho osobností, které 

se zabývali učením a výchovou samotnou. Tato práce se především zaměří na několik z nich, 

a to na Jana Ámose Komenského, Jean–Jacques Rousseau a Johna Deweyho. 

Hlavním cílem této práce je analýza aktivizace žáků ve výuce vybraných témat z chemie 

základní školy a příprava výukových aktivit typu didaktických her.  
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1 Teoretická část  

1.1 Pohled do minulosti – vybrané osobnosti zabývající se aktivizací ve 

vzdělávání 

Abychom mohli plně pochopit staronový trend aktivizace žáků ve školním vyučování, je 

potřeba nejdříve zmínit jeho nejvýznamnější šiřitele, z jejichž myšlenek a poznatků se dnes 

stále vychází a které jsou v současnosti neustále zdokonalovány. 

1.1.1 Jan Amos Komenský 

Jan Amos Komenský patří mezi jednu z prvních věhlasných osob, které se zabývali 

aktivizací ve vzdělávání a žákovskou samostatností ve výchově. Komenský v těchto 

otázkách navazuje především na vyspělou, avšak starší tradici antickou a středověkou, 

jejichž pedagogické poznatky dokázal logicky utřídit do pedagogického systému, v němž 

významné místo zaujímá žákovská učební aktivita a samostatnost (Maňák, 1998, s. 16).   

Nejdůležitější důvod pro důraz na samostatnou učební aktivitu žáka J. A. Komenský nachází 

v souhlasu s přírodou, kdy tvrdí, že příroda se řídí nejdokonalejšími zákony, jimž by se měl 

podřídit také i člověk. Tato skutečnost se projevuje v Komenského přesvědčení o existenci 

světového řádu, ve kterém veškeré dění na světě probíhá dobrovolně a svobodně (Maňák, 

1998).   

Výše zmíněnou ideu dále J. A. Komenský aplikuje i na samostatnou vzdělávací instituci, 

tedy školu, která má podle něho býti místem dobrovolné, spontánní, aktivní, samostatné 

a svobodné práce vzdělávajících se žáků/studentů (Maňák, 1998). Jan Amos Komenský říká, 

že: „Ne bez příčiny se škola nazývá hrou, nýbrž aby se naznačilo, že všechno se má ve škole 

zařizovat jako při hře, aby všechno šlo ochotně a příjemně.“ (Komenský, 1966, s. 321).  

Tyto myšlenky se staly jedním z pomyslných ústředních kamenů Komenského učení, na 

jejichž základech vybudoval svou pedagogickou soustavu. Je však nutné podotknout, že 

samotnému J. A. Komenskému značnou dobu trvalo, než byl schopný ideu žákovské aktivity 

a samostatnosti zakomponovat do své nové pedagogické koncepce, která dávala mimo jiné 

důraz na tzv. pansofii neboli vševědu. V rámci tohoto konceptu Komenský žádá, aby 

vyučované učivo bylo vždy zaměřeno na podání celistvého obrazu, a to ve všech 

vyučovaných předmětech, neboť žáci prostřednictvím získaných vědomostí ze všech oblastí 
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učiva nabývají také poznatků o řádu světa a vztazích, kterého ho morfují a vytvářejí 

(Komenský, 1966; Komenský, 2004).  

Na základě tohoto přesvědčení se Komenský začíná přiklánět k tzv. metodě synkrize, jejíž 

jádro je tvořeno myšlenkou, jež představuje vesmír jako celek definovaný určitými 

společnými principy, na základě kterých může lidská osoba nepřímo poznávat nejenom 

objekty, ale i zákonitosti v přírodě, jestliže tyto principy dokonale pochopila a přijmula za 

své (Kalhous a Obst, 2009).  

Dle Komenského by měla potřeba dobrovolné a samostatné práce žáka ve škole vyplývat 

především z několika důležitých poznatků. Jedná se o potřebu vlastní (autentické) práce, 

zapojení co nejvíce smyslových orgánů a o tvorbu vlastních zkušeností, které během 

pracovní aktivity žák získá (Maňák, 1998, s. 17). Tuto skutečnost sám Komenský včlenil do 

svého díla Velká didaktika, kde můžeme nalézt explicitní zmínky o důležitosti vlastní práce 

během vzdělávacího procesu: „Co se má konati, tomu se každý musí učiti konáním. Tedy 

také ve školách ať se učí psáti psaním, mluviti mluvením, zpívati zpíváním, počítati 

počítáním atd., tak aby vůbec školy nebyly ničím jiným než dílnami, kde práce vře.“  

(Komenský, 1930, s. 202). 

Přestože Komenský zdůrazňuje, aby byla žákovská aktivita samostatná a spontánní, 

uvědomuje si, že tyto přirozené atributy nejsou ani absolutní, ani neměnné, ale jsou zároveň 

podmíněné dalšími výchovnými faktory. Z tohoto důvodu Komenský upřesňuje své pojetí 

samostatnosti, jež definuje jako samostatnost, která však není myšlena jako spontánní 

samovývoj či svévole, ale naopak je tvořena především organizovaným systémem, jenž 

vykazuje potřebu značné vnější regulace (Maňák, 1998, s. 18). Z této interpretace můžeme 

vyvodit fakt, že J. A. Komenský si byl vědom potřeby učitele a jeho vedoucí úlohy ve 

vzdělávacím procesu žáka, nicméně zároveň také vkládal důraz i na samostatnou práci žáka 

(Maňák, 1998). 

Podle J. A. Komenského má učitel koncipovat výuku tak, aby žák mohl zapojit co nejvíce 

svých smyslů, mohl se cvičit v pozorování, provádět vlastní zkoušky a experimenty či 

předvádět a napodobovat příklady. Tímto aktivním přístupem k učení si podle Komenského 

žák osvojí učivo mnohem lépe a příjemněji než pasivním sezením v lavici a posloucháním 

ústního výkladu učitele (Maňák, 1998). 
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Hlavní výukovou metodou Jana Amose Komenského se stala dramatizace učiva, která mu 

umožnila zjednodušení učiva na jeho základní elementy, a zároveň u ní bylo možné zachovat 

vnitřní prožitek žáka (Kalhous a Obst, 2009).  

1.1.2 Jean-Jacques Rousseau 

Zhruba po 100 letech po J. A. Komenském přichází Jean J. Rousseau, který se během svého 

života velice prudce zastává práv dítěte, dětské potřeby aktivity a přístupu k osobnosti 

každého dítěte ve výchovné praxi. Tímto krokem byla po dlouhé době pomocí J. J. Rousseau 

znovu obrácena pozornost k přirozenosti a svobodě lidské bytosti (Maňák, 1998, s. 19). 

Samotné výchovné postupy Rousseaua se zcela lišily od výchovného (pedagogického) 

systému, který vytvořil Komenský, přestože potřeba aktivního učení dítěte je typická pro 

oba dva autory (Maňák, 1998). Rousseau, na rozdíl od Komenského zdůrazňování striktně 

organizovaného působení učitele na žáka, nalézá nové východisko v nezkažené, čisté 

přirozenosti každé lidské bytosti, kdy tvrdí, že lidské nitro je již od přírody převážně dobré, 

tudíž by samotná výchova měla umožnit žákovi volný vývoj, jenž by byl zastřešován 

samotnou přírodou. Tato myšlenka se stala pomyslným stavebním kamenem Rousseova 

pojetí výchovy, které umožnilo pomalému vzniku tzv. pedocentrismu ve výchově (výchova 

zaměřená na dítě/žáka, nikoliv na samotné učivo) (Pecina a Zormanová, 2009, s. 7).  

Maňák (1998) dodává, že výchova pomocí přírody je jedním ze tří možných výchovných 

činitelů kromě lidí a věcí. 

Co se týče samotné role učitele (vychovatele) v dětském poznávání, Rousseau tvrdí, že se 

jedná o určitou nezbytnost, která je potřebná pro dětský vývoj, přestože dítěti 

zprostředkovává poznatky interakce s přírodou (Maňák, 1998, s. 19–20). Rousseau (1926, s. 

42) též dodává, že vychovatel má vždy vidět v dítěti pouze dítě a v rámci tohoto faktu 

zprostředkovávat pomocí přírody pouze takové situace, během nichž se dítě dostává ke 

srozumitelným vědomostem, které v závislosti na svém stupni vývoje dokáže pochopit.  

Rousseau je také přesvědčen o negativním vlivu učitele (vychovatele), jenž dítěti 

neposkytuje určitou volnost (svobodu) v poznávání, avšak jeho hlavní úlohu nachází 

Rousseau v bedlivém vyhledávání možných překážek, které by se mohly dítěti stavět do 

cesty během jeho poznávání. Dle Rousseaua je potřeba v dítěti nalézt jakousi hodnotu, 
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kterou má každé dítě v sobě a nechat ji rozkvétat, a to především pomocí interakce 

s okolními věcmi, se kterými má dítě manipulovat, zmocňovat se jich a přemýšlet nad nimi, 

neboť se jedná o lidskou přirozenost (Maňák, 1998, s. 19 - 20). 

Veškeré tyto myšlenky J. J. Roussau sepsal do jedno z jeho nejznámnějších děl, jež neslo 

název Emil, čili, o vychování. 

1.1.3 John Dewey 

Americký pedagog John Dewey svým učením navazuje na Jana Amose Komenského, a to 

především v myšlence potřeby vlastní, samostatné činnosti žáka v procesu poznávání, kterou 

shrnuje slovy: „Učíme se konáním. (Learning by doing)“, zároveň také Dewey k učení J. A. 

Komenského přidává nutnost zaměření výchovy na cíle společenské (Maňák, 1998). 

Na základě své pedagogické filozofie Dewey sestavuje pojetí tzv. pracovní školy, jejíž 

podstata je založena na několika zásadách. Nejdůležitější zásadu představuje myšlenka 

potřeby žákovy činnosti, která nesmí být v žádném případě podnícena na základě učitelova 

nátlaku na žáka a zároveň se nesmí jednat o činnost, jež bude žák pouze bezmyšlenkovitě 

napodobovat (Maňák, 1998, s. 23). Tudíž Dewey od žáků především vyžaduje jejich aktivní 

činnost na samotném procesu učení a výchovy, jež je velmi pevně spojená se zájmy žáků, 

které determinují jejich zapojení přirozené zvídavosti k učení vědomostí a dovedností, jež 

žáky zajímají a podnět k jejich učení nevychází z vnějšího okolí, nýbrž ze žáků samotných 

(Kalhous a Obst, 2009, s. 21-22). 

S Deweyho pojetím pracovní školy dochází také k rozvoji tzv. problémového vyučování, ke 

kterému jsou žáci vedeni. Samotné problémové vyučování je založeno na žákovu poznávání 

(učení) pomocí řešení problémových situací či praktických úloh. Učitel tedy nemá žákům 

předkládat již hotové vědomosti, nýbrž má vybírat vhodné problémy, které přes počáteční 

nezdary žáci dokáží zanalyzovat a vyřešit či navrhnout možné řešení (Maňák, 1998, s. 23). 

Je však nutné si uvědomit, že jakékoliv učení vyžaduje čas a určitou míru energie, kterou 

žák musí do tohoto procesu vložit, tudíž problémové vyučování vyžaduje od každého žáka 

velké množství energie a soustředění. Dle Deweyho dokáže žák stejně jako dospělý 

porozumět danému problému či vymyslet nový postup, jenž bude vést k řešení určené úlohy, 

pokud k tomu získá dostatek času a klidu (Kalhous a Obst, 2009, s. 22). 
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Dřívější pojetí vzdělávací instituce (školy) bylo zaměřené především na fakt, že škola je 

místo, kde se žáci učí předepsaným vědomostem. Tato definice je s příchodem Deweyho 

rozšířena o tzv. společenský cíl, podle kterého je škola institucí, která je nezbytná pro 

společenský (sociální) život ve společnosti a tím se stává společenským nástrojem. Hlavním 

úkolem školy je kromě získávání vědomostí také i potřeba naučit žáky spolupráci mezi sebou 

a vzájemné pomoci (Vrána, 1938, s. 98). Zavedením tohoto pojetí dochází k rozrušení 

povinnosti učitele v rámci prosazování pořádku ve třídě, jehož hlavním cílem bylo zamezit 

spolupráci mezi žáky, napovídání či opisování. Potřeba kontroly je naopak v této nové 

koncepci školy zprostředkovávána v rámci samotné práce, jež je hlavní činností dané 

vyučovací hodiny, a na které se podílejí všichni žáci a cítí k ní určitou míru zodpovědnosti 

(Dewey, 1990, s. 172). 

Pedagogické myšlenky Deweyho se staly jakýmsi katalyzátorem pro některé další známé 

osobnosti zabývající se aktivizací ve vzdělávání. Jedním z možných představitelů tzv. 

učitelského pokusnictví, jež se zrodilo z impulsu Deweyho myšlenek, byla například Helena 

Parkhurstova, která k vytvoření tzv. daltonského plánu čerpala především z myšlenek 

Deweyho a Marie Montessoriové (pedagogická metoda Montessori). Tyto školy, jejichž 

duch byl vytvářen pod vlivem idejí Deweyho, především dávaly důraz na respektování 

žákovy osobnosti, jeho potřeb a zájmů (Maňák, 1998, s. 23). Dle výroční zprávy České 

školní inspekce (Zatloukal a kol.,2019) je důvodem pro zakládání nových soukromých škol 

z 55,2 % právě poptávka rodičů po školách s alternativním přístupem ke vzdělávání 

(Montessori, waldorfské školy apod.). 

1.2 Aktivita 

V minulé kapitole bylo zjištěno, že některé pedagogické osobnosti přiřazovali velký význam 

zejména aktivitě žáka, ale také i aktivitě učitele v procesu učení. Co však slovo aktivita 

znamená? 

Průcha, Walterová a Mareš (2001. s 15) vysvětlují slovo aktivita z několika pohledů. 

Nejjednodušší vysvětlení popisuje aktivitu jako jakoukoliv činnost, kterou provádí bytost, 

jež lze považovat za živou. Naopak více pedagogický náhled na toto slovo nabízí druhá 

definice vysvětlující aktivitu jako činnost vyžadující zapojení vyšších kognitivních procesů 

s určitou mírou samostatnosti a značného množství vyvinutého úsilí v průběhu této činnosti. 
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Jako typický příklad udávají Průcha, Walterová a Mareš (2001) situaci, kdy žák pouze 

mechanicky opisuje řešení úlohy, což je považováno za aktivitu, jež nevyžaduje vysokou 

míru zapojení kognitivních schopností žáka. Naopak samostatné řešení zadané úlohy žákem 

do sešitu je považováno za činnost s vysokou úrovní aktivity.   

Možné vysvětlení slova aktivita též nabízí Čáp (1990), který aktivitu považuje za vlastnost 

každé lidské bytosti, jež osobnost každé bytosti v průběhu jejího života morfuje (tvaruje), 

tudíž tvrdí, že osobnost člověka je produktem interakce mezi okolním prostředím 

a člověkem, který v tomto procesu zaujímá především aktivní roli. 

Možné vysvětlení aktivity ve vzdělávacím procesu také poskytuje Maňák (1998, s. 29), který 

ji definuje jako činnost, jež je typická usilovnou a uvědomělou prací žáka determinovanou 

jeho zájmy, emocionálními, intelektuálními či životními potřebami, ale také i potřebou 

získávat nové vědomosti, dovednosti a postoje či nacvičovat různé typy chování.  

Hlavní aktivitou žáka je tedy učení (learning). Jedná se o proces aktivní, ale i sociální, během 

něhož žák nabývá značného množství dovedností i vědomostí a nacvičuje si a rozvíjí různé 

druhy reakcí na různorodé podněty z okolí. Tento proces je zároveň považován za sociální, 

což poukazuje na prostředí plné sociálních interakcí jak mezi žáky a učitelem, tak i mezi 

žáky samotnými, ve kterém je realizován. Zároveň se také jedná o činnost, která vyžaduje 

vysokou míru žákova úsilí a pozornosti, aby pomocí ní bylo dosaženo na začátku určeného 

cíle (Jankovcová a kol., 1988, s. 11). Učení je tudíž zcela oprávněně považováno za proces 

velmi náročný a složitý, na němž se podílí velké množství druhotných procesů, jako jsou 

myšlenkové pochody jedince, udržování pozornosti či kódování nových informací do paměti 

(Maňák a Švec, 2003, s. 13). 

Naopak primární aktivitou učitele je především proces tzv. vyučování (teaching). Tato 

aktivita v sobě zahrnuje především tvorbu jasně uspořádaného programu vyučovací hodiny, 

který je doplněn o záměrné vedení žáků učitelem k získávání nových vědomostí 

a dovedností, ale také i k rozvoji mnoha osobnostních vlastností žáků, jako je tvorba 

morálních zásad či budování charakteru (Jankovcová a kol., 1988, s. 11). 

Tyto dva pojmy jsou zároveň základem samotného edukačního procesu, který je ve své 

podstatě velmi složitý a sdružuje několik vzájemně na sobě závislých a ovlivňujících se 
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prvků, jež komunikují s vnějším prostředím pomocí vzájemné zpětné vazby (Maňák a Švec, 

2003, s. 13). Viz obrázek č. 1. 

 

Obr. 1 - Proces výuky (Maňák a Švec, 2003, s. 13) 

Samotnou aktivitu žáků můžeme rozdělit do čtyř skupin, a tj. na aktivitu vynucenou, 

navozenou, nezávislou a angažovanou (Maňák, 1998, s. 33). 

Vynucená aktivita je případ, kdy učitel pomocí své role (postavení ve vzdělávacím procesu) 

a z ní vyplývajících kompetencí přikazuje žákům provést určitou činnost, jako je například 

napsání písemného testu. Naopak navozená aktivita v sobě opět obsahuje prvotní impulz od 

vyučujícího, který se však snaží žáky namotivovat k dané činnosti, a to prostřednictvím 

tvorby zajímavých zadání úkolů či přichystáním různých druhů hmotných ocenění za 

správně zhotovenou práci. Nezávislá aktivita je propojena především s určitým množstvím 

zájmu žáků o danou činnost, kteří ji vykonávají bez přičinění učitelova předešlého pokynu, 

avšak mnohdy za ne zcela zjevné pomoci od učitele (například různé výukové projekty). 

Posledním typem je tzv. angažovaná aktivita, jejíž princip je postaven na vysoké míře 

motivace, samostatnosti a porozumění žáků (Maňák, 1998, s. 33). 

Východiskem pro podporu aktivity žáků je tzv. aktivizace, což je vnější činnost, která 

reflektuje připravenost živé bytosti na danou aktivitu (Maňák, 1998). Aktivizovat žáky 

můžeme především v rámci jejich motivace. Hunterová (1999) rozeznává šest dílčích 
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možností, jak žáky motivovat. Jedná se o míru nejistoty, pocity žáka, úspěch, zájem, znalost 

zpětné vazby na vlastní práci a vnitřní a vnější motivaci. Naopak Petty (2008) tvrdí, že žáci 

mají vyšší úroveň motivace například při získávání vědomostí a dovednosti, které reálně 

využijí v běžném životě, při získávání kvalifikace, jež je pro ně využitelná v budoucnu nebo 

pokud shledávají vyučování zábavné či jim získávání dobrých známek zvyšuje sebevědomí 

nebo vyvolává pozitivní ohlas od vyučujícího. 

Avšak samotné podporování aktivity u žáků v žádném případě nedokáže zajistit efektivní 

učení. Učitel musí k samotné podpoře aktivity přidat i vhodný motivační prvek, jenž vytvoří 

kladný vnitřní vztah žáka k samotné aktivitě zaměřené na učení. Mezi vhodné motivační 

prostředky se například řadí důraz na zájmy žáka, přehledné a smysluplné učivo, využívání 

rozmanitých výukových metod, přeměna tradiční role učitele v roli facilitátora žákova učení, 

využívání moderních technologií, jako je například možnost připojení k internetu, tvorba 

elektronických materiálu k promítnutí na zpětném dataprojektoru či práce s počítačem 

nebo tabletem, ale také i zavádění projektové výuky (Maňák, 1998, s. 36-38). 

Hlavní důvod pro častější zavádění aktivizačních metod do vyučování nacházejí Kotrba 

a Lacina (2011) ve vzrůstající snaze vzdělávacích systémů změnit roli žáka v procesu učení, 

ale také i ve snaze přejít z monologických metod na metody více pohyblivé (dynamické), 

které dokáží získat pozornost žáka a zapojit ho do průběhu hodiny a přenosu vědomostí. 

Další pozitivum v zavádění těchto metod nalézají Kotrba a Lacina (2011) ve změně vztahu 

učitel žák, kdy žák získává větší svobodu v seberealizaci a kreativní činnosti, aniž by 

docházelo ke snižování dominantní role vyučujícího, který nad celou aktivitou dohlíží či ji 

případně lehce koordinuje. 

V současnosti je především využíván model výuky, jenž akcentuje na podporu tvořivosti, 

aktivity a motivace žáků, vedoucí k budoucímu rozvoji v rámci sebevzdělávání (Maňák 

a Švec, 2003. s. 18). 

1.3 Výukové metody 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, jedním z mnoha možných motivačních prvků jsou 

tzv. výukové metody, které spolu se samotným vedením žáků k aktivitě vytvářejí vhodné 

podmínky, jež žák potřebuje k efektivnímu učení. 
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Dle Kalhouse a Obsta (2009) jsou výukové metody jedním ze základních pilířů školní 

didaktiky. Tito autoři definují samotnou metodu z velmi obecného rámce jako nástroj, který 

vytváří cestičku, po níž žáci zdárně dosáhnou vymezeného cíle. Zároveň se také zabývají 

pojmem výuková metoda, jehož vysvětlení vychází z definice metody, které je 

modifikované o upřesnění typu cíle, a to jest přidáním přívlastku výukový.  

Další možné pojetí výukové metody zprostředkovávají Maňák a Švec (2003, s. 23), kteří 

považují výukovou metodu za důkladně organizovaný celek, jenž v sobě sdružuje, jak 

aktivitu učitele (vyučování), ale také i aktivitu žáka (učení), jež vede k naplnění výchovně-

vzdělávacích cílů. 

O důrazu na aktivitu žáka a učitele v efektivním využívání výukových metod též informují 

Kalhous a Obst (2009), kteří považují vzájemnou interakci mezi žákem a učitelem za formu 

spolupráce, během níž učitel akceptuje veškeré charakterové rysy žáka a žák se naopak snaží 

pochopit potřebu dosažení daného výukového cíle a aktivně se na jeho dosažení podílí spolu 

s učitelem. Jiný pohled na výukovou metodu poskytuje Mojžíšek (1975), který zdůrazňuje 

potřebu odklonění se od klasického vnímání metody, jakožto cesty, jež vede k rozvoji 

vědomostí a dovedností žáka. A naopak zacílit na vnímání výukové metody jako samotného 

obsahu vyučovací hodiny.  

Maňák a Švec (2003) zároveň upozorňují na to, že výukové metody v žádném případě 

nepůsobí v edukačním procesu jako jeho izolované složky, naopak se dostávají do interakce 

s jeho ostatními činiteli, které samotný edukační proces též tvarují (ovlivňují) a usnadňují.     

Výukové metody tedy především umožňují žákům získávat vědomosti a dovednosti, ale také 

i prostředky k lepšímu pochopení světa, ve kterém žijí a budou zastávat velké množství 

občanských a profesních rolí a s nimi spojených povinností (Maňák a Švec, 2003). Mojžíšek 

(1975) též poukazuje na nutnost žáky naučit, jak samotné výukové metody využívat, aby je 

mohli dále v budoucnu efektivně aplikovat v rámci celoživotního procesu sebevzdělávání. 

Výukové metody jsou mimo jiné také úzce spojeny s obsahem a cílem výuky. V široké 

veřejnosti je zakořeněná utkvělá představa, že obsah výuky zcela jasně a bezprecedentně 

určuje výukovou metodu, kterou má učitel použít. Proces, během něhož vyučující 

determinuje výukovou metodu, není však tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. 
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Správný výběr metody je založen na požadavcích, které určují cíle výuky (např. rozvoj 

dovedností, myšlenkových operací či tvorba sociálních postojů atd.) a na základě nich je 

vybírán obsah výuky reagující na potřeby společnosti. Z tohoto důvodu neexistuje žádná 

univerzální vyučovací metoda, pomocí niž by učitel dokázal žáka dovést ke každému 

stanovenému typu výukového cíle (Maňák a Švec, 2003, s. 22). 

Odlišný názor zaujímá Jankovcová, Koudela a Průcha (1988), kteří shledávají neexistenci 

optimální výukové metody pouze pro vyučovací hodiny, u nichž učitel ne zcela jasně 

definoval jejich cíl. Východisko nacházejí ve vytyčení srozumitelného cíle vyučovací 

hodiny, který umožní lepší identifikaci výukové metody, přičemž tvrdí, že ke každému typu 

cíle vede pouze specifická výuková metoda.  

1.3.1 Klasifikace výukových metod 

V průběhu let vzniklo v literatuře velké množství dělení výukových metod, a to podle mnoha 

kritérií.  

Dělení výukových metod například zprostředkovává autor Mojžíšek (1975, s. 58-59) a to dle 

logického kritéria, pomocí něhož dělí metody na: analytické, syntetické, srovnávací, 

induktivní, deduktivní, genetické a dogmatické. 

Rozdělení výukových metod lze nalézt i u autora Lernera (1986, s. 101), který metody výuky 

dělí na informačně-receptivní, reproduktivní, problémového výkladu, heuristické 

a výzkumné. 

Další, více komplexnější, dělení výukových metod poskytují autoři Maňák a Švec (2003, 

s. 49), jejichž základní dělení rozděluje metody na klasické, aktivizující a komplexní 

výukové metody. Klasické metody jsou dále rozdělovány na metody: 

• slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor); 

• názorně-demonstrační (předvádění, pozorování, práce s obrazem či instruktáž); 

• dovednostně-praktické (napodobování, manipulování, vytváření dovedností 

a produkční metody). 

Pro naši práci má význam pojem aktivizující výuková metoda. Mezi takové metody řadí 

Maňák a Švec (2003, s. 49): 
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• metody diskusní 

• řešící problém (heuristické) 

• situační 

• inscenační 

• didaktické hry  

S aktivizujícími metodami se úzce pojí i tzv. komplexní metody (zahrnující i organizaci 

výuky), mezi které řadí Maňák a Švec (2003, s. 49): 

• frontální výuku 

• skupinovou či kooperativní výuku 

• partnerskou výuku 

• samostatnou práci žáků 

• kritické myšlení 

• brainstorming 

• projektovou výuku 

• dramatickou výuku 

• otevřené učení 

• učení v životních situacích 

• televizní výuku 

• výuku podporovanou počítačem 

• sugestopedii a superlearning 

• hypnopedii  
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Velmi podrobnou klasifikaci aktivizujících metod vytvořili autoři Kotrba a Lacina (2011, 

s. 159), kteří v tomto dělení zohledňují dvanáct možných kritérií. Dělí aktivizační metody 

podle množství času, jenž je potřeba k jejich zhotovení nebo naopak k jejich aplikaci během 

vyučovací hodiny. Zmiňují také dělení dle obtížnosti přípravy, cíle metody, nároků na žáky 

či dle kognitivních procesů, které musí žák využít.  

V této práci se zaměříme na tzv. aktivizující metody, a to především na didaktické hry. Co 

se týče samotných aktivizačních metod, jejich časté využívání je především z důvodu jejich 

vysoké funkčnosti a efektivnosti. Pomocí těchto metod může učitel celkem účinně 

podporovat rozvoj žákovy osobnosti, problémového myšlení či tvorbu zodpovědného 

chování a myšlenkové samostatnosti. Zejména je též poukazováno na fakt, že tyto metody 

poskytují žákům nejenom odborné znalosti, ale také zohledňují individuální úroveň 

kognitivních schopností nebo učební styl, jež je typický pro každého žáka. Zároveň též 

umožňují participaci žáků v rámci kooperativního učení.  

1.4 Didaktické hry 

Jak bylo zmíněno v minulé kapitole, didaktické hry patří mezi jedny z mnoha možností 

volby výukových metod, kterými lze žáky ve výuce tzv. aktivizovat, jinými slovy, jak je lze 

aktivně zapojit do výuky a zároveň jim zprostředkovat či upevnit poznatky z nového učiva. 

Následující podkapitoly se pokusí tento staronový fenomén dále více přiblížit. 

1.4.1 Hra a didaktická hra 

Zcela na začátek je třeba si uvědomit, co to de facto didaktická hra je, a jak se liší od her 

v obecném pojetí. K rozklíčování této nejasnosti bude využito několika odlišných vysvětlení 

od různých autorů, jež se tímto tématem zabývali či v současné době zabývají. 

Definici didaktické hry a zároveň hry v obecném pojetí nalezneme například 

v Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 75), který hru v obecném 

pojetí představuje jako typ aktivní činnosti, jež se zcela liší od práce a od učení. Dle 

zmíněných autorů hra provází člověka po celý jeho život, avšak v každé etapě lidského 

života zaujímá různě důležitou roli (vůdčí postavení zaujímá především v aktivitách 

předškolních dětí).  
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Definice v Pedagogickém slovníku zároveň zdůrazňuje vysokou využitelnost her, která 

spočívá v řadě aspektů, kterými tato aktivita disponuje. Jedná se především o aspekt 

poznávací, emocionální, pohybový, motivační, sociální (hry pro jednotlivce, dvojice či velké 

nebo malé skupiny) a tvořivostní (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 75). 

Zároveň Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 43) udává i definici pro 

didaktickou hru, jež akcentuje v prvé řadě na fakt, že se jedná o činnost, která je ze strany 

dítěte velmi často spontánní a zároveň sleduje určitý pedagogický cíl, jenž je participující 

osobě ne vždy zcela zjevný. Průcha a další dále poukazují nejenom na variabilitu vůči 

prostředí, ve kterém lze hru provozovat, ať již v učebně, tělocvičně či venku v přírodě, ale 

také i na variabilitu v počtu participujících hráčů, ať se již jedná o hry pro jednotlivce či pro 

velké skupiny žáků. Zároveň také v této definici není zapomenuto na roli pedagogického 

dozoru, tedy učitele, který může zastávat během didaktické hry širokou paletu rolí, jako je 

role organizátora či pozorovatele. Výběr učitelovi role ve hře ovšem závisí na charakteru a 

cíli samotné didaktické hry. Definice též poukazuje na atraktivnost didaktických her, která 

je především viděna v probouzení zájmu žáků o učivo, v podněcování jejich tvořivosti a 

angažovanosti v učebním procesu a v podpoře využívání již získaných vědomostí a 

dovedností. 

Další možné výklady hry nabízejí Franc, Sobková-Zounková a Martin (2007, s. 66), jenž 

v knize Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora především zdůrazňují 

myšlenku hry jako života nanečisto, kdy samotné prostředí hry vytváří hráči svět, v němž 

může interagovat s ostatními hráči, trénovat určité sociální vzorce chování, zkoušet různé 

typy sociálních rolí či experimentovat s okolím, které ho obklopuje.  

Jankovcová, Koudela a Průcha (1988, s. 99-100) akcentují především na rozdílnost mezi 

didaktickou hrou a hrou v obecném pojetí, kdy tvrdí, že hry v obecném pojetí ne vždy vedou 

participující osoby k produktivní myšlenkové činnosti. Naopak dle těchto autorů jsou 

didaktické hry již ze své podstaty zaměřeny především na aktivity, které rozvíjejí myšlení, 

vyšší kognitivní procesy obecně. Zároveň si však uvědomují potřebu silného motivačního 

faktoru, který hra v obecném pojetí zprostředkovává hrám didaktickým k využití ve 

výchovně vzdělávacím procesu. 
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Ze zmíněných definic je zřejmé, že didaktická hra se od hry obecně liší především 

v akcentování výchovně vzdělávacích funkcí (např. řešení problémových situací). Aby 

těchto funkcí mohla docílit, využívá veškeré charakteristické rysy pro hru obecně, jako je 

vysoká míra motivace účastníků, variabilita počtu hráčů, specifita místa, kde se odehrávají 

(tělocvična, učebna, hřiště atd.), stanovení základních hracích pravidel, postava dohlížitele, 

jenž kontroluje dodržování pravidel a závěrečné vyhodnocení. 

1.4.2 Dělení didaktických her 

Samotné didaktické hry zastřešují velké množství různých typů her, které lze klasifikovat 

podle mnoha kritérií (Maňák a Švec, 2003). V této kapitole budou zmíněny tři hlavní 

rozdělení didaktických her. 

Nejvíce obecné dělení her poskytují Kotrba a Lacina (2011, s. 119), které klasifikuje hry 

podle míry interakce mezi hráči či týmy: 

• Neinterakční hry – jsou především založeny na práci každého jednotlivce, tedy 

neakcentují na spolupráci mezi jednotlivými hráči (např. křížovky či osmisměrky). 

• Interakční hry – jejich charakter je zaměřen na vzájemnou spolupráci a komunikaci 

mezi jednotlivými hráči, která může být buď záměrná či nezáměrná, nebo vědomá či 

nevědomá. 

Klasifikaci didaktických her podle obsahu a cíle zprostředkovává Meyer (2000, s. 348–349): 

• Interakční hry – do této kategorie řadíme především spontánní činnosti dětí jako je 

hra s různými druhy hraček či stavebnicí, ale také různé sportovní, skupinové, 

společenské, strategické a učební hry. 

• Simulační hry – jedná se o hry, prostřednictvím kterých si participující osoby mohou 

nacvičit různé sociální role, řešení sociálních konfliktů či rozvíjet svoji fantazii.     

• Scénické hry – jedná se především o hry, které mají ať již úzkou či volnou vazbu na 

divadelní hry a představení. Nacházíme v nich rozdělení zapojených osob do 

2 skupin – hráči a diváci. 

Na rozdíl od předchozích nabízejí Jankovcová, Koudela a Průcha (1988, s. 100) více 

propracovanější klasifikaci: 
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• Podle doby trvání – krátkodobé a dlouhodobé. 

• Podle místa, kde se odehrávají – např. třída, tělocvična či venkovní prostředí. 

• Podle druhu převládajících činností – hry, které se zaměřují na osvojení vědomostí 

či dovedností (intelektuální nebo pohybové atd.) žákem. 

• Podle toho, co se hodnotí – počet zpracovaných úkolů, kvalita jejich zpracování či 

doba trvání potřebná ke zpracování zadaných úkolů. 

• Podle toho, kdo je hodnotí – hodnocení může být zprostředkováno buď porotou 

tvořenou zástupci ze řad žáků či samotným pedagogickým dozorem (učitelem). 

• Podle toho, kdo je připravuje – didaktické hry mohou být připravovány samotnými 

žáky, učitelem či případně jinou osobou, která ne zcela nutně musí zprostředkovávat 

pedagogický dozor. 

1.4.3 Struktura didaktický her 

Každá hra obecně, tedy i didaktická, potřebuje k tomu, aby byla efektivní, jasnou, 

srozumitelnou a vždy aplikovatelnou strukturu.  

Jankovcová, Koudela a Průcha (1988) shledávají základními body ve struktuře tvorby her 

především kreativní nápad, jenž je základem pro tvorbu pravidel a charakteru hry (musí být 

vždy srozumitelný), počet participujících osob, explicitně formulovaný cíl, vlastní činnost 

hráčů a ukončení hry. Dále využitelné pomůcky a hodnocení (ať už dle kvantity – záleží na 

počtu zhotovených úkolů či kvality – důraz je kladen na pečlivé vypracování úkolu). 

Na základě těchto hlavních bodů Jankovcová, Koudela a Průcha (1988, s. 101) vytvořili 

základní strukturu každé hry, kterou by si měl učitel před samotným využitím didaktické hry 

sestrojit a vyplnit: 

• Název hry, autora a případně období vzniku; 

• Nezbytné nároky na pomůcky a vybavení prostředí; 

• Jasně definovaný cíl a ukončení hry spolu se srozumitelnými, stručnými 

a jednoznačnými pravidly pro žáky; 

• Jasně stanovený výchovně vzdělávací cíl hry spolu s instrukcemi pro pedagogický 

dozor (učitele); 
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• Jasně definovaný způsob hodnocení aktivity žáků během didaktické hry, jenž bude 

maximálně objektivní; 

• Možné modifikace didaktické hry či samotného hodnocení; 

• Dodatečné vysvětlující či upozorňující poznámky; 

• Závěrečný námět diskuze se žáky, jenž se opírá o již získaný teoretický rámec učiva 

+ opěrné body diskuze. 

Podobnou strukturu metodické přípravy didaktické hry také můžeme nalézt u autorů Maňák 

a Švec (2003, s. 129): 

• Určení cíle, na něž bude hra akcentovat (sociální, emocionální, kognitivní); 

• Zjištění vědomostní a dovednostní připravenosti žáků pro stanovení optimální 

úrovně obtížnosti hry; 

• Jasné stanovení pravidel hry + případné upevnění znalosti těchto pravidel žáky; 

• Jasné definování úlohy pedagogického dozoru, který koordinuje hru (tuto úlohu lze 

v budoucnu předat některému ze žáků); 

• Výběr vhodné formy hodnocení výsledků hry (např. diskuze se žáky); 

• Výběr potřebného prostředí spojený s možnými nutnými úpravami vybraného místa; 

• Zajištění vhodných pomůcek či rekvizit pro úspěšné provedení didaktické hry; 

• Vytyčení množství času, po který bude hra probíhat (lze vytvořit časový rozvrh hry); 

• Případné zahrnutí různých možných modifikací dané didaktické hry. 

Vybrané prvky z těchto struktur budou využity v praktické části této práce k tvorbě 

metodické přípravy didaktických her na vybraná témata z učiva chemie základní školy. 

1.4.4 Význam didaktických her v procesu učení 

Důraz na význam didaktických her dával již ve svých literárních dílech Jan Amos Komenský 

(1966) a to především svým známým výrokem „škola hrou (škola na jevišti) neboli schola 

ludus“. Avšak jak tento výrok indikuje, Komenský se především zabýval hrami divadelními, 

během kterých měli žáci možnost nacvičovat různé sociální role.    

Podle Pettyho (2008) je využívání her v procesu učení především možností pro intenzivní 

zapojení žáků do výuky, efektivní využití úrovně soustředěnosti žáků, které by za 
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normálních okolností pravděpodobně nenabyli a vytvoření pozitivního vztahu k méně 

oblíbenému předmětu a vyučujícímu, který ho učí.    

Důležitost didaktických her také zdůrazňují např. Maňák a Švec, kteří tvrdí: 

„Prostřednictvím hry se totiž žáci postupně dostávají do světa dospělých, na druhé straně hry 

zvyšují zájem o učení, a navíc osvojené vědomosti, dovednosti a zkušenosti jsou trvalejší 

a životnější. Žáci mají příležitost pronikat do sociálních vztahů a zdokonalovat své 

komunikační schopnosti. Hra vždy působí celostně na celou osobnost, učení ve hře spojuje 

hlavu, srdce a ruku a rozvíjí i ty stránky psychiky, které tradiční výuka někdy opomíjí 

(představivost, imaginaci, prožívání). Hry také všestranně podporují aktivitu, samostatnost 

a angažovanost žáků a mohou se stát impulsem k tvořivým projevům.“ (Maňák a Švec, 2003, 

s. 129). 

1.5 Současné podmínky pro výuku chemie na základní škole v ČR 

V souvislosti s naším cílem, připravit didaktické hry pro vyšší motivaci žáků k učení chemie 

na základní škole, se ještě zaměříme na současné podmínky, ve kterých je výuka chemie 

realizovaná na základních školách.  

Vzdělávací systém v České republice je založen na soustavě několika kurikulárních 

dokumentů, jež jsou děleny do dvou úrovní – státní a školní. Státní úroveň je tvořena dvěma 

dokumenty a tj. Národní program vzdělávání neboli Bílá kniha (BK) a Rámcově vzdělávací 

programy (RVP). Na tvorbě těchto dvou dokumentů se podílejí tři hlavní instituce – stát 

samotný, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání. 

Rámcové vzdělávací programy jsou tvořeny pro základní a střední stupeň vzdělávání 

a následně jsou podle nich zhotovovány samotnými školami tzv. školní vzdělávací 

programy, které představuji školní úroveň vzdělávání (RVP ZV, 2017). 

Předlohou pro vznik nové kurikulární soustavy byly obecné definice hlavních strategických 

linií ve vzdělávací politice v ČR, jež definuje Národní program rozvoje vzdělávání (2001) 

neboli tzv. Bílá kniha. V tomto dokumentu lze také nalézt nové tendence vzdělávacího 

systému, mezi které patří decentralizace a s ní spojená vyšší autonomie škol, zavádění 

klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, mezipředmětových vztahů a inkluzivního 

vzdělávání či odklon od encyklopedického náhledu na vzdělávání atd. 
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V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání lze nalézt tzv. očekávané 

výstupy, které se snaží více konkretizovat, jaké znalosti a dovednosti si mají žáci osvojit. 

Přesto však většina učitelů stále přikládá velký důraz na učivo, jež je prezentováno 

v několika v současnosti dostupných učebnicích. Jejich autoři se snaží uvést 

a charakterizovat poměrně velké množství odborných pojmů, u nichž často chybí 

experimentální ověření, které by do výuky chemie zařadilo tvůrčí činnost žáků. Tento fakt 

následně vede k osvojování velkého množství učiva, které je velmi krátkodobé a povrchní 

bez uvědomění si souvislostí a propojení daných pojmů, natož jejich využití v praktickém 

spektru občanského života (Čtrnáctová a Zajíček, 2010).   

Všechny výše zmíněné změny vyvolaly pozitivní, ale i negativní odezvu přicházející 

z pedagogické obce, kterou se snažilo zachytit a monitorovat velké množství výzkumů 

(studií). 

Janík a kol. (2010) provedli analýzu vnímání kurikulárních změn z pohledu samotných 

pedagogů, a to na základě několika provedených výzkumů. Z jejich analýzy vyplývá, že 

decentralizace, která se především projevuje v tvorbě školních vzdělávacích programů 

samotnými školami, není v celkovém pohledu příliš kladně přijímána mnoha učiteli, kteří se 

zejména brání rozšíření pracovní náplně pedagoga o tvorbu kurikulárních dokumentů (ŠVP).    

Tento fakt dále potvrzuje analýza Strakové (2010), ze které vyplývá, že pro učitele znamená 

kurikulární reforma především nárůst administrativy a neplacené práce. Na druhém místě se 

v této studii umisťuje přesvědčení učitelů o zbytečnosti reformy. Dle jejich slov vše nové, 

co reforma zavádí, již dávno ve škole dělali. Další významný názor učitelů spočívá 

v nedostatečné připravenosti a pomoci centrálního orgánu během zavádění rámcových 

vzdělávacích programů do školní praxe. Tato studie také zprostředkovává názor učitelů na 

zavádění individualizované výuky (inkluze). Data uvádějí, že většina učitelů si je vědoma 

potřeby individuálního přístupu k žákům, u kterých je nutné zohlednit jejich odlišné 

pracovní tempo a styl učení. 

Poměrně aktuálnější data také nabízí výzkum Peškové, Spurné a Knechta (2017), jehož 

vedlejším produktem jsou data o vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ po deseti letech od 

zavedení rámcových vzdělávacích programů. Z jejich výzkumu vyplývá, že zohledněný 

vzorek učitelů lze charakterizovat jako pedagogy, jež si jsou vědomi pozitivního přínosu 
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reformy, avšak se stále po deseti letech orientují v zavedených kurikulárních dokumentech 

či je minimálně využívají pro správu a modifikaci jednotlivých učebních předmětů. 

Z výsledků výše zmíněných analýz lze konstatovat, že otázka kurikulární změn je velmi 

komplikované téma, které někteří učitelé vnímají především negativně, a to z důvodu 

nedostatečné připravenosti a promyšlenosti jejího převedení do praxe, přestože případně 

pozitivně přijímají důvody jejího zavedení. 

1.6 Výběr vhodných témat z učiva chemie na ZŠ pro aktivizaci pomocí 

didaktických her 

Výuka chemie na základní škole nejčastěji probíhá v posledních dvou ročnících, tedy v osmé 

a deváté třídě (viz učební plán Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce (2017, s. 25), ZŠ a MŠ 

Dobrovice (2017, s. 21), ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 (2013, s. 37)), přestože 

se zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vznikla možnost, 

kdy školy mohou vytvářet nové předměty, které by absorbovaly osnovy standardních 

předmětů jako je chemie a fyzika a tím pádem by nedocházelo k umělému oddělování 

chemie od ostatních předmětů (RVP ZV, 2017; Hejnová, 2011). 

Co se týče běžné týdenní hodinové dotace pro učivo chemie, obvykle je dotováno dvěma 

hodinami týdně (viz učební plán Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce (2017, s. 25), ZŠ a MŠ 

Dobrovice (2017, s. 21), ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 (2013, s. 37)), během 

kterých má docházet i k vyhrazení času na uskutečnění laboratorních prací. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, výzkumy prokazují, že chemie je jedním ze 

školních předmětů, které se obvykle nacházejí na dolních příčkách oblíbenosti žáků. 

Zároveň, ale výzkumy zaznamenávají pomalé poklesy ve znalostech a dovednostech 

českých žáků v chemii (Blažek a Příhodová, 2016). Jednou z možných odpovědí na tato 

fakta je účinné využívání aktivizujících metod. Tato podkapitola se tedy zaměří především 

na výběr vhodných témat k aktivizaci pomocí didaktické hry. 

Učivo chemie na základní škole je dle RVP ZV (2017) rozděleno do 7 základních oblastí:  

1. Pozorování, pokus a bezpečnost – vlastnosti látek, zásady bezpečné práce, 

nebezpečné látky a přípravky, mimořádné události; 

2. Směsi – směsi, voda a vzduch; 
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3. Částicové složení látek a chemické prvky – částicové složení látek, prvky, 

chemické sloučeniny; 

4. Chemické reakce – chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory 

ovlivňující rychlost chemických reakcí, chemie a elektřina; 

5. Anorganické sloučeniny – oxidy, kyseliny a hydroxidy, soli kyslíkaté 

a bezkyslíkaté; 

6. Organické sloučeniny – uhlovodíky, paliva, deriváty uhlovodíků a přírodní látky;  

7. Chemie a společnost – chemický průmysl v ČR, průmyslová hnojiva, tepelně 

zpracovávané materiály, plasty a syntetická vlákna, detergenty, pesticidy 

a insekticidy, hořlaviny, léčiva a návykové látky. 

Dle výzkumu Ruska a Škody (2014) žáci shledávají témata, jako jsou chemické výpočty, 

chemické reakce a vyčíslování chemických rovnic, chemický průmysl a chemická výroba, 

chemické názvosloví, plasty a pohonné hmoty a stavba hmoty za velmi obtížná. Rusek 

a Škoda (2014) toto zjištění zdůvodňují tím, že pro žáky jsou tato témata převážně velmi 

abstraktní, složitější, využitelná pouze v samotné chemie (názvosloví = mluva chemika) či 

se využívají jako prostředek k postrašení žáků, což k jejich oblibě příliš nepřispívá.   

Podobné výsledky jako u Ruska a Škody můžeme nalézt ve výzkumu Koláře a kol. (2019), 

kteří za kritická místa v kurikulu vzdělávacího předmětu chemie označili osm tematických 

okruhů. Jedná se o stavbu atomu, oxidační číslo, názvosloví kyselin, názvosloví solí, 

chemické reakce, chemické rovnice (jejich zápis a vyčíslování), výpočty z chemických 

rovnic, výpočty složení roztoků. Obtížnost těchto témat shledávají především ve vysoké míře 

abstrakce, které žáci osmých tříd nejsou schopni. Toto tvrzení je podpořeno Piagetovou 

teorií kognitivního vývoje, dle které se žáci osmých tříd ocitají v období, jež je 

charakteristické pomalým přechodem od konkrétních operací k operacím formálním, které 

jsou výše zmíněnými tématy vyžadovány. 

Výsledky z této studie byly získány na základě polostrukturovaných rozhovorů, vedených 

Rychterou a kol. (2018), přičemž získaná data byla podpořena mnohaletou praxí 

a zkušenostmi třiceti pěti dotazovaných učitelů vyučujících na základních školách. 

Podobnou myšlenku jako v předcházejících dvou výzkumech můžeme též nalézt ve 

výzkumu Škody a Doulíka (2009), kteří tvrdí, že se žáci zajímají především o přírodovědné 
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tematické celky či poznatky bezprostředně působící na jejich občanský život, což v případě 

chemie poukazuje na témata, která lze propojit s ekologií (např. působení chemických látek 

na životní prostředí). Dle tohoto kritéria můžeme vyselektovat tematické okruhy, jež nelze 

příliš napojit na ekologická témata. Jedná se tedy opět o názvosloví chemických sloučenin, 

chemické rovnice, stavbu atomu atd. 

V odstavcích výše bylo vybráno několik témat, které jsou dle dříve zmíněných výzkumů 

vhodnými adepty pro možnou aktivizaci, jež bude zaměřena na využití didaktických her. 

Didaktické hry lze rozdělit dle mnoha kritérií, z nichž lze zmínit například dělení dle Jodase:  

• Karetní hry a jejich modifikace – například Domino, Kvarteto, Pexeso atd.; 

• Stolní hry – například Člověče, nezlob se!; 

• Hry simulující (modelující) – například Puzzle; 

• Počítačové hry (Pecina, Zormanová, 2009, s. 68). 

V současnosti je ovšem vytvářeno velké množství didaktických her, jež jsou mnohdy 

inspirovány klasickými hrami, jako jsou hry karetní či hry z televizních soutěží. Autoři 

Martí-Centelles a Rubio-Magnieto (2014) vytvořili hru ChemMend, jejíž princip je založen 

na karetní hře UNO. Naopak autoři Moreno a kolektiv (2014) vytvořili hru s názvem 

Cheminoes, jež je svým principem podobná oblíbené hře menších dětí, a to jest Domino. 

Hru s názvem Compoundica vytvořil autor Bayir (2014), která připomíná hru v českém 

jazyce, zvanou Člověče, nezlob se.  

Různé zhotovené didaktické hry také zprostředkovává publikace autorů Jodas a kolektiv 

(2004), kteří vytvořili jakýsi zásobník didaktických her spolu s jejich návody na provedení. 

Jedná se o hry jako je pexeso, křížovky, osmisměrky či kvarteto (v tomto případě tzv. 

penteto) atd. 

Naopak různé didaktické hry inspirované televizními soutěžemi zmiňují autoři Šmejkal 

a kolektiv (2010). Jedná se např. o hru AZ-KVÍZ či Kufr. 

Soubor didaktických her v knižní literatuře nabízí například Kotrba a Lacina (2011), kteří 

zmiňují různé otázkové hry, jejichž princip je založen na vytvoření kartiček s otázkami 

učitelem, které si následně žáci losují a odpovídají na ně. Dále zmiňují tzv. kartičkyády (hry 

zaměřené na seřazení kartiček dle daného klíče), vědomostní hry, známou hru pexeso či tzv. 
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interakční hry, jež dávají důraz na kooperaci mezi žáky a na rozvoj jejich strategického 

myšlení. 

Další náměty na didaktické hry zmiňuje Horáková (2012) a to například chemické bingo, 

hru květinka (modifikovaný AZ – kvíz) či hru s názvem odhal, co skrývám (modifikovaný 

KUFR). Zde lze také zmínit Černou (2008), která naopak přichází s hrami jako je chemický 

biatlon, kdo jsem?, popletený učitel, pravda nebo lež, slovní fotbal či vědecká konference. 

Mnoho námětů na didaktické hry je též sdíleno na různých internetových stránkách, do 

kterých přispívají, jak učitelé s minimální či mnohaletou praxí, ale také i studenti učitelství. 

Mezi takovéto stránky patří například portál rámcových vzdělávacích programů - rvp.cz 

(http://rvp.cz), který shromažďuje nejenom nápady již zmíněných učitelů s určitým 

množstvím zkušeností z praxe, ale také i poskytuje jakousi zpětnou vazbu ve formě 

hodnocení ostatních uživatelů a pedagogického týmu samotného portálu. Na portálu rvp.cz 

nalezneme například didaktické hry jako je Riskuj (na témata přírodní látky, deriváty 

uhlovodíků, chemie kolem nás a obecné opakování devátého ročníku) a pexeso (chemické 

prvky, periodická soustava prvků) ve zpracování Kapouna (2011), přesmyčky (Kučerová, 

2009), křížovky (Kučerová, 2009), tajenky (Poláková, 2009) či kvarteto (Poláková, 2009), 

které tito autoři zaměřili na téma chemických prvků a jejich vlastností. 

Jako další příklad internetových stránek s náměty na didaktické hry lze zmínit také portál 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro podporu výuky chemie na středních školách 

a základních školách viz https://studiumchemie.cz/, který nabízí didaktické hry jako sudoku, 

v tomto případě vytvořené k procvičování tématu organických látek či křížovky, zabývající 

se organickým názvoslovím a chemickým nádobím a laboratorními pomůckami. 

Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že využívání didaktických her je v pedagogické 

obci velmi populární aktivizační metodou, do které se zapojuje velké množství učitelů, kteří 

mezi s sebou sdílejí své nápady a zkušenosti. 
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2 Praktická část 

Praktická část naší bakalářské práce se především zaměřuje na samotné zpracování návrhů 

didaktických her, jež budou aplikovány na témata, která byla v teoretické části 

identifikována jakožto kritická (problematická) v učivu chemie na základní škole. Zároveň 

bude během zpracování popisu her využito prvků ze dvou struktur didaktických her, jež byly 

představeny v rámci teoretické části této práce a daly základ pro vznik struktury, která bude 

využita pro tuto práci. 

 

Obr. 2 – Použitá struktura v rámci vytváření didaktických her 

2.1 Chemikovy pomíchané trojúhelníčky 

Hra „Chemikovy pomíchané trojúhelníčky“ byla inspirována principem, který můžeme 

nalézt například v široce využívané a ve společnosti známé hře Domino, jejíž základní 

myšlenka je založena na přiřazování dvojic pojmů, které k sobě patří. Tímto základním 

kamenem je tedy protkána i hra „Chemikovy pomíchané trojúhelníčky“. 

Chemikovy pomíchané trojúhelníčky jsou didaktickou hrou umožňující procvičování 

širokého rozpětí témat z mnoha rozličných školních předmětů (chemie, přírodopis, zeměpis 

atd.). Vysoká variabilita této hry je především umožněna její ne zcela náročnou přípravou, 
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upravitelnou hrací dobou pomocí změny hracích parametrů či velmi nízkými nároky na hrací 

prostředí.  

Cílem této hry je především procvičení daného tématu, ale také i rozvíjení žákovských 

schopností, jako je kooperace mezi členy dvojice.  

Co se týče samotného principu hry, na začátku její tvorby „stojí“ učitel, jenž musí vybrat 

vhodné téma, které lze pomocí vybrané hry efektivně procvičit. V našem případě se jedná 

o ne příliš libé téma mezi žáky, a to jest názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin 

a jejich solí, které spadá do učiva osmého, ale i devátého ročníku na základních školách. 

Následně je potřeba vytvořit samotné stavební jednotky (trojúhelníčky) s pojmy, které může 

zhotovit sám vyučující či se mohou do jejich tvorby a následného vystřihování zapojit i žáci 

a žákyně. Během vytváření jednotlivých trojúhelníčků musíme zároveň myslet na to, že 

z nich musí být možné postavit jeden velký trojúhelník. Ovšem v rámci různých modifikací 

této hry se nemusí jednat konkrétně o tento geometrický útvar, ale lze ho zaměnit za útvary 

jiné (čtverec či různé druhy mnohoúhelníků).   

V okamžiku, kdy máme vyhotovené hrací pole (skládá se z 25 dílčích trojúhelníčků), 

můžeme žáky a žákyně rozdělit do dvojic. Každá dvojice obdrží balíček s dílčími 

trojúhelníčky, ze kterých se pokusí složit jeden velký trojúhelník, a to přiřazováním pojmů 

z jednoho trojúhelníčku k jinému (každý trojúhelníček obsahuje tři pojmy, a to vždy jeden 

na každé straně, kromě trojúhelníčků tvořících vrcholy výsledného geometrického útvaru).  

Hra končí pro dvojici, která dokázala správně přiřadit veškeré pojmy a vytvořit velký 

trojúhelník. Vítězných dvojicí může být několik, a je samozřejmě pro žáky motivující je 

odměnit například tzv. malou jedničkou za práci v hodině. Též je vhodné na konci hry vždy 

provést závěrečnou diskuzi, ve které mají žáci prostor na dotazy ohledně nejasností 

vzniklých během hry, na které jim učitel následně odpoví. Také je též možné do vysvětlování 

a diskuze o problematice zapojit i ostatní žáky.  

K didaktické hře je níže přiložen seznam použitých pojmů, zanesený do tabulky 1 spolu 

s reálným zpracování této hry (hrací pole v průběhu hry i na jejím konci), které zachycují 

obr. 3 a 4. 

Stručné shrnutí hry dle schématu na obr. 2 lze nalézt v příloze 1 této práce. 
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Tabulka 1 – Seznam použitých pojmů 

Vzorec Název sloučeniny Vzorec Název sloučeniny 

HCl Kyselina chlorovodíková H2AsO3 Kyselina arseničná 

H2SO4 Kyselina sírová HClO3 Kyselina chlorečná 

KNO3 Dusičnan draselný H2SiO3 Kyselina křemičitá 

HNO3 Kyselina dusičná HClO4 Kyselina chloristá 

HF Kyselina fluorovodíková CaCO3 Uhličitan vápenatý 

NaNO3 Dusičnan sodný Na2CO3 Uhličitan sodný 

H2CrO4 Kyselina chromová K2CO3 Uhličitan draselný 

HClO Kyselina chlorná K2CrO4 Chroman draselný 

H2CO3 Kyselina uhličitá HNO2 Kyselina dusitá 

HMnO4 Kyselina manganistá H2SeO4 Kyselina selenová 

AgNO3 Dusičnan stříbrný HIO4 Kyselina jodistá 

CuSO4 Síran měďnatý KMnO4 Manganistan draselný 

CaSiO3 Křemičitan vápenatý HIO3 Kyselina jodičná 

H2SO3 Kyselina siřičitá HBr Kyselina bromovodíková 

HClO2 Kyselina chloritá PbCrO4 Chroman olovnatý 
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Obr. 3 – Zhotovený finální trojúhelník 

Obr. 4 – Rozestavěný finální trojúhelník 
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2.2 AZ-kvíz 

Didaktická hra AZ-kvíz je inspirována stejnojmennou televizní soutěží, která je i v dnešní 

době stále vysílána. Jedná se tedy o didaktickou hrou, kterou všichni žáci z tohoto důvodu 

znají. Pro učitele je tedy velmi jednoduché ji žáky a žákyně naučit a následně efektivně 

využívat v rámci vyučovacích hodin chemie. 

Podobně jako hru předešlou lze AZ-kvíz velmi jednoduše modifikovat na jakýkoliv 

tematický celek nejenom z učebního předmětu chemie, ale i z ostatních školních 

vyučovacích předmětů. Zároveň si také může vyučující vybrat, zdali bude preferovat spíše 

analogovou formu této hry (hrací pole je vytvořeno z magnetického materiálu a otázky jsou 

psány na obyčejný papír/čtvrtku) či elektronickou formu, při níž je využívána interaktivní 

tabule spojená s dataprojektorem. Hru lze tedy hrát ve vnitřních prostorách (analogová 

i elektronická forma), ale také venku (analogová forma). 

Cílem této didaktické hry je procvičení a zlepšení porozumění vybraného tématu, což je 

v našem případě tematický celek složený z dílčích témat, jako je oxidační číslo, názvosloví 

a teorie kyselin a oxidů, chemické reakce a chemické rovnice. 

Co se týče samotného průběhu a přípravy hry. Zcela na začátku je nutné, aby vyučující 

připravil potřebné komponenty (hrací pole + kartičky s otázkami či powerpointovou 

prezentaci s hracím polem a otázkami). Do tvorby otázek může pedagog zapojit i žáky 

a žákyně. 

Na začátku hry jsou hráči rozděleni do skupin po pěti, kdy v každé skupině je zvolen kapitán, 

jenž má právo po konzultaci se svými spoluhráči za skupinu odpovídat. Jestliže se kdokoliv 

jiný z ostatních členů pokusí otázku zodpovědět, odpověď je neplatná a políčko propadá.  

Úkolem týmů je vybírat hrací políčka (musí vždy správně pojmenovat danou značku 

chemického prvku), která jim determinují následně položenou otázku. Jestliže na otázku 

daný tým odpoví správně, vybrané políčko se stává vlastnictvím týmu a zároveň se zbarví 

barvou tohoto týmu. Pokud hráči odpoví na otázku špatně, otázka propadá a tým hrací pole 

nezískává. Tým se však může pokusit pole znovu vybrat a případně získat v rámci otázky 

typu ano/ne, na kterou může odpovídat i tým protivníků. Jestliže kapitán z druhého týmu 

odpoví rychleji, pole získává tým soupeřů. 
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Cílem hráčů je propojit všechny strany hracího pole a tím vyhrát nad protivníkem. Pokud se 

stane, že si týmy navzájem znemožní propojit všechny strany hracího pole, vyhrává tým, 

jenž má větší počet získaných polí. Vítězná skupina dále postupuje do finále, kde hraje proti 

vítěznému týmu z druhé partie. 

Na konci didaktické hry by měl učitel zařadit souhrnné hodnocení (závěrečnou diskuzi), kde 

budou vysvětleny případné nejasnosti a žáci dle svých výkonů ohodnoceni. 

K didaktické hře je níže přiložen seznam použitých otázek zanesený do tabulky č. 2 a 3 spolu 

s reálným zpracování této hry (hrací rozhraní bylo vytvořeno pomocí nástroje na tvorbu 

prezentací, a tj. Microsoft PowerPoint), které zachycuje obrázek 5, 6 a 7.  

Stručné shrnutí hry dle schématu na obr. 2 lze nalézt v příloze 2 této práce. 

Tabulka 2 - AZ-kvíz (hlavní otázky) 

Otázky Správné odpovědi 

Co znamená pojem oxidace? 
Proces, během něhož dochází ke zvyšování 

oxidačního čísla daného atomu prvku. 

Jmenujte 2 využití tzv. redoxních reakcí. 
Pokovování předmětů (elektrolýza), 

galvanický článek 

Jaké oxidační číslo má atom síry v tzv. 

sulfidech? 
-II 

Určete v rovnici výchozí látky a produkty. 

2 Ca + O2 → 2 CaO 

Výchozí látky – 2 atomy vápníku reagující 

s molekulou kyslíku 

Produkty – 2 molekuly oxidu vápenatého 

Vysvětlete souvislost mezi chemickou 

rovnicí a zákonem zachování hmotnosti. 

Zákon zachování hmotnosti nám říká, že 

musíme mít v chemické rovnici stejné 

množství (látkové množství) výchozích 

látek a produktů. 

Co je to exotermní reakce? 
Reakce, během které se uvolňuje teplo do 

okolí. 
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Co je to endotermní reakce? 
Reakce, během které se teplo 

spotřebovává. 

Jaká oxidační koncovka náleží III. 

oxidačnímu stupni? 
Itý 

Jaká oxidační koncovka náleží V. 

oxidačnímu stupni? 
Ičný, ečný 

Co znamená, pokud něco pozinkujeme? 
Naneseme na předmět vrstvu zinku, která 

brání korozi daného materiálu. 

Jak se jmenuje daná sloučenina? Al2O3 Oxid hlinitý 

Jak se jmenuje daná sloučenina? NO2 Oxid dusičitý 

Jak se jmenuje daná sloučenina? CO2 Oxid uhličitý 

Jak se jmenuje daná sloučenina? H2SO4 Kyselina sírová 

Jak se jmenuje daná sloučenina? HNO3 Kyselina dusičná 

Co znamená pojem redukce? 
Proces, během něhož dochází ke snižování 

oxidačního čísla daného atomu prvku. 

Jaké oxidační číslo má atom chloru v tzv. 

halogenidech? 
-I 

Jak se snaží kyselina chlorovodíková? HCl 

Která kyselina leptá sklo? Kyselina fluorovodíková 

Jak se jmenuje oxid, který se váže 

přednostně na hemoglobin místo kyslíku? 
Oxid uhelnatý 

Jak lze rozlišit, zdali je daný děj 

chemickou reakcí či pouze fyzikální 

změnou? 

Jestliže během daného děje dochází ke 

změně chemického složení látky, jedná se 

o chemickou reakci. (fyzikální změna je 

například změna skupenství) 
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Tabulka 3 - Návrh „rozstřelových“ otázek 

Otázky Správné odpovědi 

Odpovídá oxidačnímu číslu +II koncovka 

natý? 
Ano 

Sloučenina se vzorcem H2O se jmenuje 

voda. 
Ano 

Sloučeninu s chemickým vzorcem AgBr 

nazýváme oxidem. 
Ne 

Kyselina chlorovodíková je obsažena 

v žaludečních šťávách. 
Ano 

Sloučenina se vzorcem SO3 se nazývá oxid 

siřičitý.  
Ne 

Sloučenina s chemickým vzorcem Fe2O3 

patří do skupiny oxidů.   
Ano 

Sloučeninu s chemickým vzorcem FeS 

nazýváme oxidem. 
Ne 

Odpovídá oxidačnímu číslu +I koncovka 

ový? 
Ne 

Ve sloučenině HClO má chlor oxidační 

číslo + II. 
Ne 

Sloučenina se vzorcem H2SO4 se nazývá 

kyselina sírová. 
Ano 

Ve sloučenině HNO3 má dusík oxidační 

číslo + V. 
Ano 

Odpovídá oxidačnímu číslu +VII 

koncovka istý? 
Ano 
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Odpovídá oxidačnímu číslu +VI koncovka 

ný? 
Ne 

Šipka v chemických rovnicích značí, že 

dochází ke vzniku produktů. 
Ano 

 

Obr. 5 - Hrací pole AZ – kvízu 

 

Obr. 6 – Hrací pole na konci hry 
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Obr. 7- Náhled zadávání otázek 

2.3 Poztrácené chemikovy nákresy 

Impulsem k vytvoření hry s názvem „Poztrácené chemikovy nákresy“ byla především snaha 

o propojení žákovského učení s určitou pohybovou aktivitou, ale také i představení 

chemických schémat v zábavnější formě.  

Hra Poztrácené chemikovy nákresy se především zaměřuje na procvičení různých 

chemických schémat. V našem případě se jedná o nákres, jenž znázorňuje stavbu atomu, a to 

konkrétně prvku lithium. Tento konkrétní typ schématu lze tedy využít jak pro žáky osmé, 

ale i deváté třídy základní školy.  

Přednostmi této hry je především možnost týmů, které mohou obsahovat více hráčů, nežli 

jsou dva, ale také i relativní variabilita prostředí, ve kterém lze hru připravit a hrát (je ovšem 

potřeba více dohlížejících osob).  

Hra cílí především na rozvoj schopnosti kooperace ve skupině, ale také i na strategické 

myšlení. 
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Co se týče samotné přípravy a realizace hry, zcela v první řadě je potřeba, aby vyučující 

připravil herní pole a jednotlivé herní dílčí komponenty, které je potřeba i vystřihnout a 

barevně označit. Jestliže jsou herní pole i jednotlivé pojmy zhotoveny, je nutné žáky a 

žákyně rozdělit do skupin, a to nejlépe po čtyřech osobách. V další fázi se musí samotní 

hráči strategicky rozdělit na dvě části (dva hráči zůstávají u hracího pole a zbylé dvě osoby 

přinášejí jednotlivé pojmy pro přiřazení (sběrači)). Žáci, kteří byli přiřazeni k hracímu poli, 

mají za úkol správně zařadit obdržené pojmy. S touto aktivitou však mohou začít až po 

uplynutí jedné minuty, kterou odměřuje vyučující a její uplynutí oznamuje hlasovým 

projevem. Naopak hráči, kteří byli určeni ke sbírání pojmů, vybíhají po jednom do pole 

s pojmy, které bylo vymezeno učitelem a snaží se nalézt pojem s danou barvou týmu 

(všechny pojmy jsou textovou částí obrácené k zemi). Následně mohou nastat dvě možné 

situace, a to okamžik, kdy si hráč vybere pojem, který není opatřen barvou jeho týmu, čímž 

je předurčen k jeho vrácení do pole a následného vrácení se ke svému týmu, kde je vystřídán 

druhým „sběračem“ či vyvstane situace, kdy hráč vybere pojem s příslušnou barvou týmu 

a odevzdá ho hráčům u herního pole (je vystřídán druhým hráčem přiděleným do role sbírání 

pojmů). 

V momentě, kdy hráči sběrači naleznou všechny potřebné kartičky s pojmy, zůstávají již 

u herního pole a pomáhají při jeho správném doplnění. Hráči musí nejenom správně přiřadit 

pojmy, ale zároveň i doplnit počty elektronů, protonů (protonové číslo) a neutronů 

(neutronové číslo). Hra pro daný tým končí v okamžiku, kdy určí, o jaký atom prvku se jedná 

pomocí periodické soustavy prvků a učitel zkontroluje, že je herní pole správně vyplněno.  

Obdobně jako u hry Chemikovy pomíchané trojúhelníčky je vhodné žáky ohodnotit tzv. 

malou jedničkou či případně velkou jedničkou za práci v hodině. Také je v pedagogickém 

procesu příhodné provést i závěrečné shrnutí průběhu hry s dětmi. 

K didaktické hře je níže přiloženo její reálné zpracování ve formě obrázků. Na obr. 8 je 

představeno hrací pole, obr. 9 znázorňuje herní komponenty a na obr. 10 je vyobrazeno 

správně vyplněné herní pole. 

Stručné shrnutí hry dle schématu na obr. 2 lze nalézt v příloze 3 této práce. 
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Obr. 8 - Hrací pole 

 

Obr. 9 - Hledané komponenty, jež hráči doplňují do hracího pole 
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Obr. 10 - Správně vyplněné hrací pole 

2.4 Trielo aneb bratr kvarteta 

Hra „Trielo aneb bratr kvarteta“ je inspirována dětmi oblíbenou hrou Kvarteto, která je 

založena na získávání potřebných karet dané sady (každá sada obsahuje 4 dílčí karty) od 

ostatních hráčů. 

Hlavními přednostmi této hry je její nenáročná příprava, variabilita hracího prostředí (lze ji 

hrát venku či uvnitř v budově), relativně krátká hrací doba, ale také i možnost velmi rychlé 

a snadné modifikace tématu, které má hra procvičovat.  

Cílem této hry je především procvičit a upevnit vědomosti ve vybraných tématech z učiva 

chemie (zde vyčíslování chemických rovnic a názvosloví kyselin), odhalit případné 

nejasnosti a zároveň rozvíjet strategické myšlení. 

Co se týče samotného principu hry, na začátku je potřeba, aby pedagog připravil herní sadu, 

která čítá pro čtyři hráče dvacet čtyři karet a 4 zadání s rovnicemi a kyselinami. Je opět 

možné do tohoto procesu zapojit i samotné žáky, kteří mohou vytvořit své vlastní sady či 

pomoci s vystřihováním kartiček. Pokud je takováto herní sada připravena, hráči si vylosují 
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kartičky se zadáním a rozdají samotné hrací karty mezi spoluhráče. Následný průběh hry je 

velmi jednoduchý. Začíná hráč s nejnižším číselným označením na kartičce se zadáním. 

Tento hráč si vybere jednoho z protivníků a zeptá se ho, zdali má např. atom sodíku, který 

hráč potřebuje pro získání kompletního zápisu rovnice. Jestliže „vzorec“ atomu sodíku 

tázaný hráč má, odevzdá ho hráči, jenž se ho tázal, pokud však kartu s atomem sodíku hráč 

nemá, možnost ptaní se ostatních hráčů přechází na něho. 

Cílem hry je získat nejenom kompletní zadání chemické rovnice, ale i vzorce a názvy daných 

kyselin. Hráč vítězí až poté, co dokáže samotnou rovnici vyčíslit (doplnit o stechiometrické 

koeficienty). 

Opět je vhodné a přínosné u této didaktické hry provést závěrečné shrnutí, během kterého 

jsou dovysvětleny případné nejasnosti žáků a vyslechnuty různé druhy připomínek 

k principu didaktické hry. Zároveň mohou být žáci za svoji odvedenou práci ohodnoceni.  

K didaktické hře je níže přiloženo její reálné zpracování ve formě obrázků. (obr. 11 a 12 - 

hrací karty, obr. 13 a 14 – herní zadání). 

Stručné shrnutí hry dle schématu na obr. 2 lze nalézt v příloze 4 této práce. 
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Obr. 11 – Hrací karty  

 

Obr. 12 – Hrací karty 
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Obr. 13 – Zadání hledané chemické rovnice a vzorců či názvů kyselin 

 

Obr. 14 - Zadání chemické rovnice a vzorců či názvů kyselin (druhé zadání) 
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3 Diskuse k tvorbě didaktických her 

Tvorba vybraných didaktických her v rámci praktické části této práce byla ovlivněna 

konzultacemi se čtyřmi učiteli druhého stupně z Masarykovy základní školy a mateřské 

školy Brodce. Jednalo se o dva zkušené učitele s aprobací chemie – biologie (U1, U2), a dva 

začínající učitele s aprobací biologie-chemie (U3, U4). Zároveň také byli osloveni dva 

studenti oboru chemie se zaměřením na vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy (S1, S2).  

Oslovení učitelé v rámci svých vyučovacích hodin didaktické hry využívají velmi 

nepravidelně, a to především z důvodu časové náročnosti a nedostatečného pozitivního 

ohlasu u samotných žáků: „Didaktické hry příliš do výuky nezařazuji kvůli velkému objemu 

učiva.“ (U1), „Strávím tvorbou her příliš mnoho času a žáci nad nimi ještě ofrňují nos.“ 

(U2). Z tohoto důvodu byly v praktické části připraveny především hry, jež jsou relativně 

časově nenáročné na přípravu, ale také do jejich přípravy lze zapojit samotné žáky a žákyně 

či asistenty/asistentky učitele: „Ráda využívám hry, které mohu připravit přímo se žáky či do 

nich zapojit asistentku.“ (U3).  

Z diskuze s výše zmíněnými vyučujícími dále též vzešla problematika aplikovatelnosti 

didaktických her v třídách, jež obsahují velké množství žáků: „Rozhodně je vždy nutné 

v dnešních počtech žáků ve třídě vybírat didaktické hry, při kterých je člověk schopen děti 

ukočírovat (zabavit), ale i tak je výsledek nejistý.“ (U1), „Hru AZ-kvíz jsem v hodině zkoušela 

a narazila jsem na problém se zabavením žáků, kteří se do herních skupin nevešli nebo jejich 

tým vypadl v prvním kole.“ (U3). Tento poznatek byl do vytvořených her implementován 

v rámci jejich využití v menších dílčích skupinkách, kterých ovšem lze vytvořit několik, což 

umožňuje zapojit do hry větší počet žáků: „Nakonec jsem zjistila, že stačí žáky rozmělnit do 

menšího počtu skupin s adekvátním množstvím žáků.“ (U3).  

Učitelé Masarykovy základní školy a mateřské školy Brodce se též shodují na velmi vlivném 

faktoru, který predestinuje didaktické hry k úspěchu či neúspěchu u žáků, což je faktor jakési 

mentality každé třídy, tedy jejího osobnostního složení: „Každá třída je svým způsobem 

originálem, vždy v ní naleznu žáka/y, který/ří nemají zájem o mnou připravenou hru 

a narušují mi hodinu.“ (U2), „Jako učitelé se musíme naučit vnímat náladu žáků a uvědomit 

si, zdali naše zamýšlené aktivity budou mít nějaký dopad.“ (U4).    
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V rámci konzultace navrhnutých didaktických her bylo také poukázáno na několik možných 

úskalích v jejich principu. U hry Chemikovy pomíchané trojúhelníčky vyvstala otázka 

v množství dílčích trojúhelníčků. Velké množství by mohlo zapříčinit neúspěšné kompletní 

složení trojúhelníčku, což by velmi pravděpodobně vedlo k negativním pocitům žáků, 

u kterých by nedošlo k pozitivní motivaci: „U této hry bych si dala velký pozor na množství 

malých trojúhelníčků, aby se nestalo, že bude hra pro žáky příliš složitá.“ (S1), „Hra by 

mohla být dobrá ke zvýšení motivace žáků, ovšem se to nesmí přehnat s dílčími 

trojúhelníčky.“ (S2). U hry AZ-kvíz bylo naopak poukazováno na možnou časovou 

náročnost: „Dle mého názoru, by i přes známost principu této hry, mohla být problémem 

časová náročnost, vzhledem k více početným skupinám žáků.“ (S1). Doporučením pro hru 

Chemikovy poztrácené nákresy bylo v rámci konzultací určen fakt, že učitel nemusí striktně 

žákům určovat roli sběrače a jedince přiřazujícího kartičky s pojmy do schématu: „Jen bych 

možná přesně neurčovala, kteří žáci budou sběrači, a kteří ne.“ (S2). Možné úskalí ve hře 

Trielo aneb bratr kvarteta někteří konzultanti spatřují ve zbytečném pojmenovávání 

jednotlivých sloučenin: „Zároveň by se případně ve hře mohlo vynechat pojmenovávání 

jednotlivých sloučenin a spíše se zaměřit na chemické reakce.“ (S2). Zároveň u všech 

vybraných her bylo upozorněno na nutnost vždy tzv. žáky ve skupinách namíchat, a to 

v souvislosti s inkluzivní politikou ve školách. Jinými slovy se nesmí stát, že bude vytvořen 

tým, který se bude skládat pouze z inkluzivních žáků, u nichž dojde k vytvoření značné 

nevýhody vůči ostatním skupinám a opět velmi pravděpodobně nedojde k pozitivní motivaci 

a pocitu úspěchu: „Nesmí se ti jako mně stát, že by si nedopatřením nechal žáky vytvořit tým 

pouze ze žáků se značnými podpůrnými opatřeními.“ (U4). 

Celkově lze konstatovat, že poznámky konzultantů významně pomohly k tvorbě vybraných 

didaktických her. Většina poznatků byla do samotných her implementována, přesto je ovšem 

potřeba jejich reálnou efektivitu prokázat i v samotné pedagogické praxi.  
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo především identifikovat problematické úseky z učiva chemie základní 

školy a připravit výukové aktivity typu didaktických her pro aktivizaci žáků v těchto 

problémových oblastech. 

V rámci tohoto cíle bylo v teoretické části představeno několik výzkumů, které se zabývají 

identifikací pro žáky obtížných témat. Z těchto výzkumů bylo zjištěno, že žáci základních 

škol řadí mezi obtížná témata například chemické rovnice (zápis i vyčíslování), chemické 

reakce, stavbu atomu, názvosloví kyselin i solí, výpočty z chemických rovnic či výpočty 

složení roztoků. Součástí je také přehled didaktických her, jenž byl sepsán na základě rešerše 

v současnosti dostupných zdrojů nejenom z literatury, ale také i z internetových zdrojů. 

Následně v praktické části této práce byly představeny a připraveny čtyři návrhy 

didaktických her doplněné o seznam herních otázek, odpovědí, ale také i o obrázkovou 

přílohu. Mezi tyto didaktické hry patří Chemikovy pomíchané trojúhelníčky, AZ-kvíz 

(inspirován stejnojmennou televizní soutěží), Poztrácené chemikovy nákresy a Trielo aneb 

bratr kvarteta (inspirováno karetní hrou kvarteto). Výše zmíněné hry by mohly vést 

k aktivizaci žáků základních škol ve vybraných problematických oblastech učiva chemie, 

a zároveň by mohly přispívat k tvorbě pozitivní motivace žáků či k získání častějšího pocitu 

úspěchu a nadšení pro chemii jakožto vědního oboru. 
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Příloha 1 - Stručný návod k didaktické hře Chemikovy pomíchané trojúhelníčky 

Název hry Chemikovy pomíchané trojúhelníčky 

Téma Názvosloví kyselin a solí 

Cíl didaktické hry 

Cílem této hry je pomoci žákům k lepšímu osvojení tématu 

názvosloví kyselin a solí (tvorbě a pojmenování vzorců), dále 

umožnit žákům zjistit jejich slabá místa v tomto tématu, přičemž 

mají možnost v rámci závěrečné diskuze se ptát na nejasnosti, 

které jsou jim ihned vysvětleny učitelem či žákem. Hra také cílí 

na upevnění kooperace mezi žáky. 

Pomůcky 

Dvacet pět trojúhelníčků, jež tvoří jeden velký trojúhelník 

a obsahují na každé straně trojúhelníčku pojem z učiva chemie 

(kromě trojúhelníčků, které tvoří vrcholy samotného výsledného 

útvaru). 

Nároky na hrací 

prostředí 

Hru lze hrát, jak uvnitř školy (učebna, chodba, tělocvična atd.), 

tak i venku v areálu školy, jestliže to podnebné podmínky 

dovolují. 

Počet hráčů 

Není limitováno, odvíjí se od počtu vytvořených trojúhelníčků, 

doporučuji žáky rozdělit do dvojic, tudíž pokud klasická třída 

obsahuje třicet žáků, je nutné vytvořit patnáct trojúhelníků 

skládajících se z dvaceti pěti dílčích trojúhelníčků. 

Doporučený ročník 8.– 9. ročník 

Vstupní předpoklady 
Žákům byla učitelem představena nutná teorie o názvosloví 

kyselin 

Hrací doba (cca.) Cca. 15–20 minut 

Pravidla hry a její 

průběh 

Žáci se nesmí radit s okolními kolegy, využívají pouze své 

získané vědomosti 
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Každé dvojici či jednotlivci je rozdán vždy jeden z balíčků, který 

obsahuje dvacet pět trojúhelníčků, jež byly do balíčku dány 

v náhodném pořadí. Žáci trojúhelníčky z balíčku vyndají 

a rozprostřou si je po hrací ploše (lavici, podloze, trávě atd.). Na 

každém dílčím trojúhelníčku žáci naleznou vždy tři pojmy, kdy 

každý z nich je lokalizován na jedné straně trojúhelníčku. 

Hlavním úkolem žáků je tyto pojmy správně spojit s pojmy 

z jiných trojúhelníčků. Při správném přiřazování dílčích kousků 

by měl na konci vzniknout jeden velký trojúhelník. Pokud se 

žákům podaří takovýto trojúhelník postavit, přivolají učitele ke 

kontrole, který jejich práci označí za správnou (moment ukončení 

hry pro danou dvojici) či je upozorní na špatně přirazené 

trojúhelníčky, tudíž mají žáci možnost své řešení opravit a znovu 

odevzdat (záleží na každém učiteli, jak se k hodnocení této druhé 

šance postaví). 

Hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě správnosti složení trojúhelníčku, 

přičemž záleží na každém učiteli, jakou formou tuto aktivitu 

ohodnotí. Osobně bych doporučil ohodnocení v rámci rozdávaní 

malých plusových jedniček, což velmi efektivně zvyšuje 

motivovanost žáků. 

Závěrečná diskuze 

Po skončení samotné hry je nutné provést závěrečné vyhodnocení 

didaktické hry spojené s vysvětlením případných nejasností 

v rámci principu tvorby vzorců a jejich pojmenování. V rámci 

vysvětlování lze též dát prostor pro kooperaci mezi žáky, kdy 

žáci, jež si učivo úspěšně osvojili, pomáhají (vysvětlují) žákům, 

kteří mají problém s osvojením tohoto tématu, přičemž 

vysvětlující žáci přinášejí do tématu nový pohled, jež může být 

ostatním žákům bližší. 

Modifikace hry 
Hru lze upravit v rámci zvětšení či zmenšení množství dílčích 

trojúhelníčků tvořících závěrečný trojúhelník, čímž lze zkrátit 
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dobu trvání aktivity či lze změnit závěrečný tvar na geometrický 

tvar jiný. Lze také přidat do pravidel možnost získání rady od 

učitele či povolení využití zápisků v sešitu na jednu minutu. 
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Příloha 2 – Stručný návod k didaktické hře AZ-kvíz 

Název hry AZ-kvíz 

Téma 

Oxidační číslo, názvosloví kyselin a oxidů, chemické reakce a 

rovnice (je nutno tyto témata spojit dohromady v rámci tvorby 

otázek, kdybychom otázky tvořili pouze na téma chemické 

reakce, nebylo by možné vytvořit dostatek otázek pro hrací pole) 

Cíl didaktické hry 

Cílem této hry je pomoci žákům k lepšímu osvojení tématu 

oxidační číslo, názvosloví kyselin a oxidů, chemických rovnic a 

chemických reakcí, ale také i rozvíjet kooperaci mezi žáky a 

jejich strategické myšlení. 

Pomůcky 

Analogová forma: vytvořené hrací pole spolu s barevnými 

mnohoúhelníky z magnetického materiálu + seznam otázek 

a „rozstřelových“ otázek 

Elektronická forma: notebook se softwarem pro vytváření 

prezentací spolu propojitelný s dataprojektorem a interaktivní 

tabulí 

Nároky na hrací 

prostředí 

Hru lze hrát v analogové formě, jak uvnitř, tak i venku. 

Elektronická forma je možná pouze uvnitř učebny s nutným 

elektronickým zázemím. 

Počet hráčů 
Ideální počet je roven dvaceti hráčům, kteří jsou rozděleni do čtyř 

skupin po pěti účastnících 

Doporučený ročník 8.– 9. ročník 

Vstupní předpoklady 

Žáci byli seznámeni s tématem názvosloví kyselin a oxidů (a 

oxidačním číslem), chemickými rovnicemi a chemickými 

reakcemi. 

Hrací doba (cca.) Cca. 30–40 minut 
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Pravidla hry a její 

průběh 

Na začátku hry jsou hráči rozděleni do skupin po pěti, kdy v každé 

skupině je zvolen kapitán, jenž má po konzultaci se svými 

spoluhráči právo za skupinu odpovídat, jestliže se kdokoliv jiný z 

ostatních členů pokusí otázku zodpovědět, odpověď je neplatná 

a políčko propadá.  

Úkolem týmů je vybírat hrací políčka (musí vždy správně 

pojmenovat danou značku chemického prvku), která jim 

determinují otázku, jež jim bude položena. Jestliže na otázku 

daný tým odpoví správně, vybrané políčko se stává vlastnictvím 

týmu a zároveň se zbarví barvou týmu. Pokud hráči odpoví na 

otázku špatně, otázka propadá a tým hrací pole nezískává, avšak 

se tým může pokusit pole znovu vybrat a získat v rámci otázky 

typu ano/ne, na kterou může odpovídat i tým protivníků. Jestliže 

kapitán z druhého týmu odpoví rychleji, pole získává tým 

soupeřů. 

Cílem hráčů je propojit všechny strany hracího pole a tím vyhrát 

nad protivníkem. Pokud se stane, že si týmy navzájem znemožní 

propojit všechny strany hracího pole, vyhrává tým, jenž má větší 

počet získaných polí. Tým, jenž vyhrál dále postupuje do finále, 

kde hraje proti vítěznému týmu z druhé partie.  

Hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě úspěšnosti v daných kolech AZ – 

kvízu. Forma ohodnocení žáků záleží na každém učiteli. Osobně 

doporučuji vítěze ohodnotit jedničkou za práci v hodině, druhý 

tým ve finále dvěma plusy či dvěma malými jedničkami a týmy, 

které vypadly již v prvním kole plusem či jedničkou. (Pozn.: je 

nutné nikdy nezapomenout na ohodnocení snahy týmů, jejíž 

výsledek nebyl příliš „dobrý“) 

Závěrečná diskuze 
Po skončení samotné hry je nutné provést závěrečné vyhodnocení 

didaktické hry spojené s vysvětlením případných nejasností 
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v rámci principu tvorby vzorců a jejich pojmenování, ale i v rámci 

problematiky chemických rovnic a reakcí.  

Opět shledávám jako vhodné zapojit žáky, kteří si téma osvojili, 

do vysvětlování nejasností žákům, jež si nejsou zcela jisti 

v daných tématech. 

Modifikace hry 

Hru lze modifikovat v rámci změny tvaru hracího pole, přidáním 

dalších prvků jako je například pomoc z publika či přečtení 

připravené nápovědy. Lze také zvýšit či snížit obtížnost hry 

přizpůsobením času, jež mají hráči na zodpovězení vyřčené 

otázky či umožnit zodpovězení otázky jakémukoliv členu daného 

týmu.  
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Příloha 3 - Stručný návod k didaktické hře Poztrácené chemikovy nákresy 

Název hry Poztrácené chemikovy nákresy 

Téma Stavba atomu 

Cíl didaktické hry 

Cílem této hry je pomoci žákům k lepšímu osvojení tématu 

zabývajícím se stavbou atomu, ale také i k rozvíjení kooperace 

mezi žáky. 

Pomůcky 

Hrací pole (z papíru či nejlépe z magnetického materiálu – pojmy 

lze poté přichytávat pomocí magnetů), vystřižené pojmy, jež žáci 

budou přiřazovat a periodickou tabulku prvků. 

Nároky na hrací 

prostředí 

Hru lze hrát, jak uvnitř školy (učebna, chodba, tělocvična atd.), 

tak i venku v areálu školy, jestliže to podnebné podmínky 

dovolují. 

Počet hráčů 

Počet hráčů je limitován prostorem, ve kterém hru hrajeme. Hra 

je ideálně hrána ve čtveřicích, tudíž maximální počet hráčů lze 

stanovit na cca. dvacet čtyři (šest čtveřic), a to ve vnitřních 

prostorách. Co se týče venkovních prostor, zde je počet hráčů 

limitován počtem organizátorů hry, jež musí hlídat její průběh. 

Počet hráčů nelze tedy jasně určit. 

Doporučený ročník 8.– 9. ročník 

Vstupní předpoklady Žáci prošli seznámením s tématem, jež se zabývá stavbou atomu. 

Hrací doba (cca.) Cca. 15-20 minut 

Pravidla hry a její 

průběh 

Na začátku hry jsou hráči rozděleni do skupin po čtyřech, přičemž 

dva z hráčů zůstávají u hracího pole, kde vyčkávají na přinesení 

pojmů a jiných částí atomu, jež musí správně doplnit do hracího 

pole, spoluhráči. Začít přiřazovat mohou až po uplynutí jedné 

minuty.   
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Zbylí dva hráči vždy po jednom vybíhají do předem určené 

oblasti s papírky (tato oblast je sdílena i s dalším týmem), jež 

obsahují pojmy k doplnění do hracího pole. Hráč vždy musí vzít 

papírek s pojmem či jinou částí atomu, který má na sobě barvu 

jeho týmu a donést ho zpět ke svým spoluhráčům. Pokud vybere 

papírek se špatnou barvou, vrací se zpět ke svému týmu, kde ho 

vystřídává druhý hráč z dvojice. Žáci běhající do oblasti s pojmy 

se vždy střídají, ať již získají papírek s barvou týmu či ne. Pokud 

tým získal všechny pojmy, pracují na jejich přiřazení všichni ze 

čtveřice.   

Cílem hry je tedy, aby hráči v co nejkratším čase a pokud možno 

maximálně správně doplnili, jak pojmy, ale také i dílčí části 

stavby atomu. Na základě těchto informací určí pomocí 

periodické tabulky prvků, jaký prvek je dán jejich složenou 

strukturou atomu a mohou požádat učitele o kontrolu. 

Hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě úspěšného doplnění schématu 

a přiřazení prvku k danému atomu pomocí periodické tabulky 

prvků. Forma ohodnocení žáků je opět individuální záležitostí 

každého učitele a jeho nastaveného systému. Osobně doporučuji 

opět hodnotit v rámci tzv. malých jedniček či „velké“ jedničky za 

práci v hodině. 

Závěrečná diskuze 

Po skončení samotné hry je nutné provést závěrečné vyhodnocení 

didaktické hry spojené s vysvětlením případných nejasností, jež 

vyvstaly během hraní hry.  

Opět shledávám jako vhodné zapojit žáky, kteří si téma osvojili, 

do vysvětlování nejasností žákům, jež si nejsou zcela jisti 

v daných tématech. 

Modifikace hry 
Hru lze velmi lehce upravit pro opakování jiného tématu nežli 

stavby atomu, a to výměnou přiřazovaných pojmů a hracího pole. 



3 

 

Čas trvání didaktické hry lze například zkrátit pomocí změny 

počtu hráčů v jednotlivých týmech či vytvořením oblastí, ve 

kterých hráči naleznou pouze papírky s pojmy pro svůj tým, tedy 

by danou oblast nesdíleli s jiným týmem. 
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Příloha 4 – Stručný návod k didaktické hře Trielo aneb bratr kvarteta 

Název hry Trielo aneb bratr kvarteta 

Téma Vyčíslování chemických rovnic a názvosloví kyselin 

Cíl didaktické hry 

Cílem této hry je pomoci žákům k lepšímu osvojení tématu 

zabývajícím se vyčíslováním rovnic a názvoslovím kyselin. Tato 

didaktická hra též lehce míří na rozvoj strategického myšlení. 

Pomůcky 
Vystřižené hrací karty z papíru + zadání sbírané chemické 

rovnice a názvu či vzorce určených kyselin. 

Nároky na hrací 

prostředí 

Hru lze hrát, jak uvnitř školy (učebna, chodba, tělocvična atd.), 

tak i venku v areálu školy, jestliže to podnebné podmínky 

dovolují. 

Počet hráčů 
Ideální počet je roven čtyřem hráčům, kdy každý hráč hraje sám 

za sebe. 

Doporučený ročník 8.– 9. ročník 

Vstupní předpoklady 
Žáci prošli seznámením s tématem, jež se zabývá vyčíslováním 

chemických rovnic a tvorbou názvosloví kyselin. 

Hrací doba (cca.) Cca. 15-20 minut 

Pravidla hry a její 

průběh 

Na začátku hry je každému hráči ze skupinky rozdáno šest karet 

spolu se slovním zadáním rovnice, jejíž komponenty potřebuje 

získat od ostatních soupeřů spolu s vzorcem či názvem daných 

kyselin, které též nalezne ve vybraném zadání (které má v pravém 

horním rohu číslo). 

Průběh hry je dále velmi jednoduchý. Začíná hráč s nejnižším 

číselným označením na kartičce se zadáním. Tento hráč si vybere 

jednoho z protivníků a zeptá se ho, zdali má např. atom sodíku, 

který hráč potřebuje pro získání kompletního zápisu rovnice. 

Jestliže „vzorec“ atomu sodíku tázaný hráč má, odevzdá ho hráči, 
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jenž se ho tázal, pokud však kartu s atomem sodíku hráč nemá, 

možnost ptaní se ostatních hráčů přechází na něho. 

Cílem hry je získat nejenom kompletní zadání chemické rovnice, 

ale i vzorce a názvy daných kyselin. Hráč vítězí až poté, co 

dokáže samotnou rovnici vyčíslit (doplnit o stechiometrické 

koeficienty). 

Hodnocení žáků 

Žáci jsou hodnoceni na základě úspěšného získání vzorců a názvů 

kyselin spolu s komponenty chemické rovnice a jejího úspěšného 

vyčíslení. Forma ohodnocení žáků je opět individuální záležitostí 

každého učitele a jeho nastaveného systému. Osobně doporučuji 

opět hodnotit v rámci tzv. malých jedniček či „velké“ jedničky za 

práci v hodině. 

Závěrečná diskuze 

Po skončení samotné hry je nutné provést závěrečné vyhodnocení 

didaktické hry spojené s vysvětlením případných nejasností, jež 

vyvstaly během hraní hry.  

Opět shledávám jako vhodné zapojit žáky, kteří si téma osvojili, 

do vysvětlování nejasností žákům, jež si nejsou zcela jisti 

v daných tématech. 

Modifikace hry 

Hru lze velmi lehce poupravit pro opakování jiného tématu nežli 

chemických rovnic a názvosloví kyselin, a to výměnou hledaných 

pojmů. Čas trvání didaktické hry lze například prodloužit pomocí 

zvýšení počtu hráčů v rámci skupiny. 

 


