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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje chemickým experimentům proveditelných v hodinách chemie a 

jejich možnému propojení s antickými živly. Na základě písemných pramenů a 

kvalitativního výzkumu s žáky druhého stupně sestavuje pokusy tematicky zapadající do 

učiva chemie na základní škole. Práce prolíná experimenty s mýtickými příběhy antického 

Řecka, se kterými jsou žáci podle výzkumu prováděného pro tuto práci alespoň částečně 

obeznámeni. Připraveno bylo celkem osm pokusů, které využívají storytelling k ozvláštnění 

výuky chemie. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the chemical experiments that are practicable in the 

chemical classes and their possible linkage to antique elements. Based on the written 

sources and qualitative research carried out among the pupils of the secondary school, the 

thesis composes experiments that thematically correspond with the subject matter included 

in the chemical RVP for the secondary school. The text interlocks the experiments and the 

mythical stories of Antique Greece, which are fully or at least partly known by the pupils 

(according to the research). Eight experiments were prepared altogether. Storytelling is 

used to make chemistry more interesting. 
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Úvod  

Tato bakalářská práce se věnuje propojení výuky chemie s tématem čtyř antických 

přírodních živlů. Toto téma bylo zvoleno z toho důvodu, že se již třetím rokem se věnuji 

výuce chemie na víceletém gymnáziu, tedy na úrovni střední a základní školy. Místy se 

setkávám s odmítavým postojem žáků k chemii, a právě přidáním pokusů spojených s dalším 

tématem, konkrétně antikou, se pokouším tento přístup žáků změnit. 

 Cílem práce je připravit sadu pokusů spojujících chemii s antickými živly. Pokusy 

jsou propojitelné s tématy doporučenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV). Experimenty mají být proveditelné ve školních podmínkách tak, aby 

je opravdu bylo možné provést v rámci hodin chemie, nebo při laboratorních cvičeních. 

Oporou každého experimentu je mýtus, který je následně pokusem dokreslen tak, aby zvýšil 

atraktivitu daného jevu. 

Jako hlavní zdroje mýtů a mýtických postav byly pro tuto bakalářskou práci zvoleny 

publikace Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky (1958) a Řecké mýty od Roberta 

Gravese (2004). Pro praktickou využitelnost pokusů práce vychází z předpokladu, že žáci 

základní školy mají alespoň elementární znalosti antiky, antických božstev a mytologie. Pro 

hlubší pochopení mytologické tematiky se nachází v bakalářské práci kapitola věnující se 

právě antickému Řecku a jeho vývoji. Na tu navazuje popis vývoje antického řeckého 

náboženství z pohledu historického a filozofického. 

 V rámci bakalářské práce proběhl i kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného 

rozhovoru, díky kterému jsme získali dodatečné informace o vztahu žáků k chemii. Kromě 

něj měl rozhovor také ověřit, jak rozsáhlé jsou znalosti žáků základní školy v oblasti antiky 

a řecké mytologie. Pro účely této bakalářské práce by bylo kontraproduktivní zatěžovat žáky 

dalšími novými vědomostmi, které si nespojí s ničím známým. Poznatky z kvalitativního 

průzkumu jsou všechny sepsány v kapitole Sběr informací o vztahu žáků k chemii a antické 

mytologii. Rozhovory je možné nalézt v Příloze 1. 

V závěru práce shrnuje jednotlivé podklady využité ke zpracování bakalářské práce a 

jejich dopad na navržení experimentů.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Výuka chemie 

1.1 Význam výuky chemie 

Chemie je jedním ze základních oborů důležitých pro pochopení fungování celého 

světa. Provází každého člověka celý jeho život, každý den, přestože si to ne zcela každý 

uvědomuje. Veškeré přeměny našeho životního prostředí, ve kterém se nacházíme, jsou na 

mikroskopické úrovni ovlivňovány interakcemi jednotlivých částic každé látky, ze kterých 

se skládá živá a neživá příroda, ale také její součásti stvořené člověkem (slitiny, stavební 

materiály, plasty, elektronika) (Mareček et al. 1998). Je proto důležité, aby si žáci 

uvědomovali, co přesně znamenají jim prezentované informace a mohli o nich samostatně 

přemýšlet. Vědomosti nabyté během výuky chemie mohou pomoci žákům orientovat se v 

obrovském množství informací nejen z oblasti životního prostředí, ale také výživy, 

udržitelného způsobu hospodaření s odpadem a mnoha dalších tématech. 

Při výuce chemie si žáci procvičují analytické a logické myšlení při tvorbě vzorců a 

souvislostí mezi nimi (rozhovor s žákem Z11). Ovšem chemie se pro žáky neobejde ani bez 

memorování určitého objemu informací (rozhovor s žákem Z3). Ale právě základní 

poznatky, které je třeba si osvojit a naučit se s nimi manipulovat, mohou žáci získávat právě 

cestou prezentovaných experimentů nebo badatelské výuky. 

Podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) mnoha základních škol začíná výuka 

chemie až v osmém ročníku. Proto má možnost stavět na znalostech, které žáci získávali 

během prvních sedmi let výuky v jiných předmětech. Díky tomu, že chemie popisuje 

základní stavební látky, které tvoří svět kolem nás, může tento předmět propojovat znalosti, 

které žáci již mají z jiných oborů. Pomáhá žákům ujasnit si a urovnat vědomosti a zkušenosti, 

které měli možnost vstřebávat ve škole, v rodině ale i z jiných informačních kanálů. 

 
1 Z1 – Z11 jsou označení žáků, se kterými byl proveden rozhovor pro účely této bakalářské práce. Podrobněji 

se těmto rozhovorům věnuji v kapitole 6 
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1.2 Problémy výuky chemie 

Chemie patří mezi přírodovědné předměty, které jsou, jako skupina, mezi žáky často 

neoblíbené z mnoha důvodů. Mezi ně patří například složitost látky, příliš mnoho 

abstraktních pojmů, nedostatečné propojení se skutečným světem nebo vysoké nároky na 

studenty (rozhovor s žákem Z2).  

Podle výzkumu Dopity et al. (2008) vztahu žáků k vyučovacím předmětům byla  v 

roce 2006 většina přírodovědných předmětů umístěna od desátého místa níže (matematika 

10., fyzika 13., chemie 14.), přestože některé se umístili z celkových 14 předmětů na vyšších 

příčkách, jako například přírodopis (2.). “...průměrná známka z matematiky byla ve 

výběrovém souboru 2,04, z chemie 1,76, z přírodopisu 1,61 a z fyziky 1,58” (Dopita et al. 

2008). Z těchto informací plyne, že známka, kterou studenti z předmětu dostávají, není přímo 

spojená s jejich vztahem k předmětu. Dalšími důležitými faktory je srozumitelnost látky, 

množství informací, které žáci získávají a propojení s běžným životem žáků. 

 Chemie se podle oblíbenosti propadla mezi lety 2006 a 2008 o čtyři místa (ze 14 

hodnocených předmětů). Nepatří mezi nejhůře umístěné předměty, ale její pozice není mezi 

nejoblíbenějšími (Dopita et al.  2008). 

Jednou z možných příčin propadu popularity chemie by mohla být míra prováděných 

pokusů během vyučovacích hodin. V knize Zájem žáku základních a středních škol o 

fyziku, chemii a matematiku (Dopita et al. 2008) můžeme zjistit, že podle výzkumů došlo 

mezi lety 2006 a 2008 ke snížení častého využívání pokusů v hodinách přírodovědných 

předmětů ze 31 % (2006) na 20,5 % (2008) (Dopita et al.  2008). 

Učební předměty, do kterých jsou zahrnovány odkazy reálného a praktického života, 

mají kladnější odezvu, protože si žáci dovedou představit jejich využití ve svém budoucím 

vzdělávání a budoucí kariéře (rozhovor s žákem Z8). Chemické přeměny a procesy, které 

neustále probíhají kolem nás, jsou podstatou výuky chemie. Díky tomu má tento předmět 

dobrý potenciál v předávaní vědomostí souvisejících s každodenní lidskou činností. 

1.3 Metody zatraktivnění výuky chemie  

U některých témat vyučovaných na základní škole žáci často velice snadno 

postřehnou, jakým způsobem jsou propojená s každodenním životem. V těchto případech 
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jsou si žáci schopni popisované jevy a vlastnosti látek představit a vybavit na základě 

příkladů z domova, se kterými se denně setkávají. Snadno přijímané jsou také chemické 

procesy v domácnosti běžné, které žáci mohou s rodiči ověřovat v průběhu obvyklého 

fungování domácnosti (Rusek 2013). Přesto se i v těchto převážně snadno srozumitelných a 

představitelných tématech najdou informace, jejichž ověření je poněkud složitější nebo 

vyžaduje specifický přístup. 

Přestože chemie má veskrze všechna témata propojená s každodenním fungováním 

člověka v domácnosti, v práci a ve společnosti, u některých okruhů vědomostí není toto 

propojení tak zřetelně viditelné. Týká se to především těch, která pracují s abstraktními 

pojmy, se kterými se většina dětí nemá možnost setkat, nebo s cizími slovy, která se běžně 

nepoužívají. Patří sem například oxidačně redukční reakce, exotermické a endotermické 

děje, názvosloví, a podobně (Rusek, 2013). Především tato témata, která jsou pro žáky méně 

srozumitelná a obsahují velké množství pojmů, se kterými se zpravidla žáci setkávají až 

během hodin chemie, vyžadují nějaké ozvláštnění (rozhovor s žákem Z5). 

Možností zaujetí žáků během hodin chemie existuje v současné době opravdu mnoho. 

Některé školy jsou vybaveny elektronickými pomůckami, jako jsou dataprojektor nebo 

elektronický mikroskop propojený přímo s promítacím zařízením. Žákům je možné promítat 

různá naučná videa s prováděnými reakcemi, nebo předem zpracované videomanuály, a tak 

jim zprostředkovat informace i jinak než obyčejnou frontální výukou. Ovšem základem 

takového prezentování chemie je stále experiment. Složité a nebezpečné pokusy je vhodné 

žákům zprostředkovávat pomocí videozáznamu,  nebo alespoň obrázků komentovaných 

textem.  

1.4 Benefity pokusu v hodinách chemie 

Pokud to podmínky dovolují, je vhodné umožnit alespoň minimální účast na přípravě 

a provedení experimentů samotným žákem. Pokud jsou žáci pouze pasivními pozorovateli, 

vystavuje se pedagog riziku, že jejich pozornost ochabne a přestanou se plně věnovat 

zprostředkovávanému materiálu. Proto je vhodnější zapojit studenty do experimentování co 

nejpříměji. 
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Pokud pokusy provádějí žáci sami, je důležité, aby pracovali s látkami, které při 

správné manipulaci nevystavují okolí bezprostřednímu riziku. Pro pokusy je vhodné 

využívat chemikálie, které jsou snadno dostupné a které samy mají v každodenním životě 

využití (Čapek 2015).  

Při práci s méně nebezpečnými chemikáliemi je možno pokus nechat žáky provádět 

osobně a ponechat jim volnost v dávkování jednotlivých reaktantů. Žáci si k jednotlivým 

látkám, se kterými pracují, vypěstují svůj vlastní přístup a respekt. Tyto znalosti upotřebí jak 

v budoucím studiu chemie, tak i v životě. Budou si moci ověřit vlastnosti chemikálií „na 

vlastní oči a nos“. Propojení více smyslů jim umožní lépe si pokus i látky v něm zastoupené 

zapamatovat. 

Pokusy prováděné s běžně dostupnými chemikáliemi, které si žáci mohou sami opatřit, 

nebo které jim mohou zakoupit rodiče, mají další nespornou výhodu. Pokud se jim 

experimenty ve škole zalíbí, mohou si je vyzkoušet i v kontrolovaném domácím prostředí 

(samozřejmě pod dozorem rodičů). Reprodukovatelností pokusu v domácích podmínkách 

můžeme dosáhnout častějšího opakování pokusu samotnými žáky, kteří si většinou nemohou 

domů dovolit (z finančních, prostorových a bezpečnostních důvodů) komplikovanou 

aparaturu a látky komplikované na bezpečné uchovávání.
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2 Antické Řecko 

Soudobá historická věda datuje období říší antického Řecka od roku 700 před naším 

letopočtem (Deger-Jalkotzy  2006). Konec antiky, a tedy i doby antického Řecka, je obvykle 

zasazován do roku 476 po Kristu (Němec 2020). Starověké Řecko není (jak by se mohlo 

v asociaci s dnešním státem nacházejícím se na Balkánské poloostrově zdát) pojmem 

politickým, ale zeměpisným. Samotné „Řecko,“ jak jej dnes nazýváme, bylo společenstvím 

více než 200 městských států, které se od sebe lišily kulturně, hospodářsky i politicky. 

2.1 Poloha a hospodářství 

Oblast antického Řecka zahrnuje nejen jižní část Balkánského poloostrova, na níž se 

v současné době nachází Řecká republika. Patří sem také přilehlé ostrovy a souostroví. 

Dochované řecké příběhy a báje se neodehrávají pouze na pevninské části Řecka, ale také 

na přilehlých ostrovech. Mezi známé, a v bájích se vyskytující území patří například ostrov 

Kréta, na kterém se podle pověsti nacházel obrovský labyrint, ve kterém byl uvězněný děsivý 

potomek krále Minoa, Minotaurus (Petiška, 1958, s. 101). Ze souostroví je třeba zmínit 

Kyklady a Sporady. Právě u největšího ostrova jižních Sporad, Rhodosu, stála přibližně 30 

metrů vysoká bronzová socha Hélia (boha slunce). Tato socha, která se bohužel do dnešních 

dnů nedochovala, je spíše známá pod pojmem Rhodský kolos. 

Hospodářství v oblasti, kterou si představíme pod pojmem antické Řecko, bylo velice 

členité. Díky subtropickému podnebí rostou v okolí Balkánského poloostrova rostliny, na 

které my ve střední Evropě nejsme ve volné přírodě zvyklí. Jedná se o například o fíky, 

olivovníky a oleandry, které jsou pro Středomořskou floru typické. Zemědělství a chov 

zvířat jsou v oblasti Řecka komplikované. Kvůli hornatému terénu tu není mnoho míst, ve 

kterých by bylo možné ve velké míře pěstovat zemědělské plodiny (Lisový  2010). 

Na druhou stranu je Balkánský poloostrov relativně bohatý na nerostné suroviny. Je 

zde dostatek hornin na přípravu stavebních materiálů, ale také místa, na kterých je možné 

získávat železné i barevné kovy. O této skutečnosti svědčí například latinský název 

mědi – cuprum, který etymologicky pochází z řeckého názvu ostrova Kypr (Koreníková 

2011, s. 99). Kromě těchto materiálů je oblast bohatá i na hrnčířskou hlínu, která sloužila 
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jako materiál pro výrobu ozdob, a nádoby, které se dochovaly z historické periody antického 

Řecka až do dnešní doby. 

2.2 Etnologie a kultura 

V oblasti Balkánského poloostrova existovalo, jak je výše zmíněno, několik stovek 

různých nezávislých státních celků. Ty byly rozdílné svým hospodářstvím (kvůli členitému 

terénu), politickým zřízením, ale i etnografickým složením. Populace Řecka se dělila na 

mnoho národů, které se postupně na území Balkánského poloostrova usídlovaly. 

Etnografická diverzita vedla k jazyková rozdílnosti, a přestože většina obyvatel mluvila 

podobným jazykem, nebyl na celém území jednotný a dělil se do mnoha příbuzných dialektů.  

(Hošek  2010) 

2.3 Antická božstva 

Vývoj řeckého náboženství a jeho systém je podobně komplikovaný jako tamní kultura 

a etnicita. Období, které zahrnujeme pod antické Řecko, je dlouhé přibližně tři tisíce let. 

Během této doby docházelo k postupnému utváření a následné změně všech populací (a 

jejich kultur), které se na území Balkánského poloostrova a přilehlých ostrovů nacházely. 

(Hošek  2004, s. 24) 

Obyvatelé oblasti antického Řecka, jak je výše zmíněno, nejsou jednotným národem, 

a proto z historického hlediska nejsou pod takto chápanými „Řeky“ zahrnuty pouze ty 

indoevropské kmeny, které dnes řadíme mezi nositele různých řeckých nářečí (Hošek 2004, 

s. 13). Kmeny, stahující se ze severnějších oblastí, se setkávaly s kulturou vycházející z Malé 

Asie, a především velice rozvinuté Kréty. 

Každý národ a kmen, který se dostal do této oblasti, si s sebou přinesl i svou kulturu a 

svoje náboženství. Na místech kontaktu různých kultur začalo docházet k jejich mísení a 

splývání. „Některá velká božstva neztrácela svou božskou podstatu a navzájem se 

zastupovala, a to vedlo k jejich ztotožňování. Tento jev vzájemného se sbližování bohů se 

označuje řeckým termínem synkretismus, který původně označoval “vytvoření jediné 

politické federace rovnoprávných obcí na Krétě (Hošek 2004, s. 16).“ 
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2.3.1 Původ antických božstev 

V okamžiku, kdy se obyvatelé Balkánského poloostrova na počátku 5. tisíciletí 

vlivem podnebných změn mění z kočovných pastevců a lovců na zemědělce a chovatele 

dobytka, dochází k přeorientování vnímání božstev idolů a duchů. Končí období, ve kterém 

dominoval animismus, tedy víra v duchy především se zvířecími rysy (Hošek 2004, s. 25). 

Místo nich přichází božstva s hlubší lidskou podstatou. Velice důležitým prvkem byl symbol 

ženy, která zastupovala samostatné původní božstvo. To dokládají četné nálezy sošek a 

jiných předmětů zobrazujících ženu. Příkladem takového vegetativního ženského božstva je 

bohyně Gaia. (Hošek 2004, s. 24) 

 Božstva minojské, mykénské i attické mytologie se lišila názvy božstev a jejich 

charakteristikou, společným rysem ale zůstává jejich podobnost člověku ve způsobu jednání 

nebo vzhledu. Liší se od člověka svými vlastnostmi, často i vzhledem a mocí. Bohové 

jakožto nadřazené bytosti mají nadlidskou sílu, jsou nesmrtelní a nezničitelní (Hošek 2004, 

s. 31). 

 Víra a její objekty (bohové) odrážejí stav společnosti a potřeby jednotlivých skupin 

obyvatel. Z prolínání jednotlivých kultů je možné vypozorovat, jakým způsobem spolu 

jednotlivé části antických náboženství přicházely do styku a které náboženství patřilo 

dominantnímu národu. Příkladem takového splynutí je například nadřazenost Dia a Pallas 

Athény (Graves 2004, s. 40).  

Athéna byla bohyní města Athén, kterým sloužila jako samostatná patronka, 

ochránkyně sídla a bohyně zemědělství (Hošek 2004, s. 50). Později se začaly objevovat 

zmínky o jejím příbuzenském vztahu k Diovi a Poseidonovi, ale nakonec se tento vztah 

ustálil a Athéna se stala dcerou Dia (Graves 2004, s. 41). 

2.3.2 Mýtus o stvoření světa 

Řecká mytologie má mnoho různých kořenů, a to, s jakou verzí se dnes setkáváme, 

je výsledkem stovek let splývání božstev a různých náboženství. Robert Graves (2004) v 

knize Řecké mýty popisuje tři zásadní vysvětlení stvoření světa, ze kterých vychází tři různá 

propojení božstev, jejich různá pojetí, vzhled schopnosti a hierarchie. 
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2.3.2.1 Pelasgický mýtus o stvoření světa 

Pelasgický mýtus o stvoření světa pochází od Pelasgů, což byli původní obyvatelé 

Balkánského poloostrova (Prášek 1897, s. 321), kteří byli postupně vytlačeni ze svých 

bývalých území nově příchozími kmeny. V této verzi byl na počátku všeho Chaos, z jehož 

nicoty povstala Eurynomé, bohyně všech věcí. Ta stvořila moře a vítr, ze kterého povstal 

obrovský had Ofión. 

Již v tomto mýtu nejvyšší bohové sídlili na Olympu a odtamtud vládli světu, který 

stvořili. Název této teologické linie antického řeckého náboženství vychází ze jména prvního 

člověka Pelasga, který povstal z Ofiónových zubů. (Graves 2004, s. 25) 

2.3.2.2 Homérský mýtus o stvoření světa 

V okamžiku, kdy byli Pelasgové dobyti a vyhnáni Athéňany (iónskými kmeny), 

docházelo také k pohlcování a úpravě jejich náboženství. Pelasgický a homérský mýtus jsou 

si velice podobné. „Mnoho postav a událostí je zcela shodných. Místo bohyně Eurynomé je 

tu Téthys a namísto hada Ofióna je zde Okeán, velký proud, který je pásem světa (Kledus 

2009, s. 9).“ 

V této verzi tedy nedochází k mnoha hierarchickým změnám, ale převážně k 

přejmenování jednotlivých božstev 

2.3.2.3 Orfický mýtus o stvoření světa 

S Homérským pojetím antické mytologie souvisí i přístup pěvce Orfea, z jehož jména 

vychází orfická verze stvoření světa. Obě tyto mytologie mají shodná jména božstev a 

vychází z literárně filozofických textů autorů, po nichž si nesou pojmenování. 

„Orfický mýtus je další verzí, byl však ovlivněn pozdním mystickým učením o lásce 

(Erós) a teoriemi o správném vztahu obou pohlaví (Graves 2004, s. 25).“ 

Zatímco v Homérském mýtu byli všichni bohové a živí tvorové stvořeni v proudu 

všeobjímajícího Okeánu, v orfickém pojetí je vyčleněn Erós. Ten se narodil ze stříbrného 

vejce, které snesla Noc v lůnu Temnoty. Jeskyni, v níž žil Éros se svou matkou, hlídala 

Rheia, která odháněla zlé duchy. (Graves 2004, s. 25) 

Erós pak dále v tomto pojetí vystupuje jako stvořitel země, oblohy, slunce a měsíce, 

zatímco jeho matka zastupuje Noc, řád a spravedlnost na světě. (Graves 2004, s. 25) 
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2.3.2.4 Olympský mýtus o stvoření světa 

 Olympské pojetí stvoření světa dává hlavní moc do rukou olympských bohů, mezi 

které patří Zeus, Poseidon, Héra, Hádes, Afrodita, Pallas Athéna a další. Tito bohové jsou 

ale až nástupci stvořitelů světa (Graves 2004, s. 26). 

 „Na počátku všeho se matka Země (Gaia) vynořila z Chaosu a ve spánku porodila 

syna Úrana. Hleděl na ni laskavě z hor, oplodňoval deštěm její tajné skuliny a ona rodila 

trávu, květiny a stromy s příslušnými zvířaty a ptáky. Tentýž déšť způsobil, že řeky tekly a 

kotliny se naplňovaly vodou; tak vznikla jezera a moře (Graves 2004, s. 26)“ 

Tato část mýtu je téměř shodná s předchozími příběhy o stvoření světa. Přírodní 

bohyně, která se vynořila z Chaosu, je následně oplodněna svým synem, a postupně z nich 

vzniká další život. Prvními dětmi těchto dvou personifikovaných živlů (země a 

vzduchu/nebes) jsou storucí obři Hekantocheirové, jednoocí Kyklopové a prvotní božstva, 

takzvaní Titáni – Kronos, Rheia, Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperion, Koios, Kríos, Foibé, 

Themis, Mnémosyné a Theia. Úranos své potomky nenáviděl a Kyklopy a Hekantocheiry 

svrhnul do propasti v podsvětí – Tartaru. Kronos na výzvu své znepokojené matky Úrana 

svrhl a svého otce zmrzačil a zbavil přirození. Přestože zachránil své sourozence před 

věčností v Tartaru, Hekantocheiry a Kyklopy krátce po jejich osvobození znovu uvrhl zpět 

do podsvětí. Kronos se stal vládcem bohů a vzal si svou sestru Rheiu (stejný název jako má 

ochránkyně Erota a jeho matky noci v Orfické mytologii) (Graves 2004, s. 26).  

Spolu měli tito dva celkem šest dětí – Dia, Poseidona, Héru, Háda, Démétér a Hestii. 

Kronos se obával svržení svými potomky, které mu předpověděla věštba jeho matky Gaiy. 

Aby zabránil završení proroctví, každé své nově narozené dítě pozřel. Matce dětí Rheie se 

to nelíbilo, šesté narozené dítě se jí podařilo ukrýt a místo něho dala Kronovi pozřít kámen. 

Zachráněné dítě byl Zeus, který vyrostl v ústraní chráněn, aby mohl dospět. Jako dospělý se 

hodlal svému otci pomstít za to, co se stalo jeho sourozencům, a díky lsti a pomoci jeho 

matky se mu to podařilo. Jako Kronův číšník mu podle pověstí podal nápoj z medu a dávidla, 

což způsobilo, že Kronos vyzvrátil všechny Diovy sourozence (Graves 2004, s. 35). 

Tak začala válka Dia a jeho sourozenců proti titánům. Válka trvala deset let, a nakonec 

byli titáni poraženi, pomocí Kyklopů a Hekantocheir, které vysvobodil Zeus z podsvětí. 

Kyklopové bohům vytvořili novou výzbroj (Graves 2004, s. 35) a Olympané získali převahu 
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a zavřeli Krona a ostatní poražené titány do Tartaru. Po válce bohů se stal Zeus svrchovaným 

vládcem Olympu a také jím zůstal. 
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3 Mýty a božstva 

V mýtech využitých pro podpoření navržených školních chemických pokusů se 

bakalářská práce opírá především o mýty vycházející z Olympského mýtu o stvoření světa. 

Protože právě v tomto finálním rozložení sil mezi antickými božstvy se odehrává většina 

mýtů, se kterými žáci běžně přichází do styku během hodin dějepisu nebo ve svém vlastním 

volném čase. Zeus je vládcem bohů a sídlí na Olympu spolu se svými sourozenci a dalšími 

bohy. Téměř všichni titáni jsou uvězněni v Tartaru a Kyklopové a Hekantocheiry jsou 

svobodní (Graves 2004, s. 35). 

3.1 Prvotní božstva 

Pro ilustraci živlu samotného je pro každý živel zvolen jeden mýtus obsahující jedno 

z prvotních božstev, která se podílela na stvoření světa. Tato božstva představují 

personifikaci částí přírody, nikoliv pouze jejich pány, nebo patrony. Jedná se o následující 

božstva.  

3.1.1 Aithér 

Božstvo, které zosobňuje věčné světlo nebo věčný oheň, který je čistší než slunce. 

Tento bůh vznikl společně s Gaiou z Chaosu, který byl na počátku všeho. Aither byl prvním 

světlem, které dopadlo na zemi a nikdy na ni dopadat nepřestane. 

 Herakleitem je považován za kosmický oheň „Jasná ohnivá věc, která naplňuje zářící 

nebe a obklopuje svět (Tsagalis 2017, s. 50)“ 

 Aither je také občas popisován jako personifikovaná vrstva vzduchu nahoře na 

obloze (Kledus 2009, příloha 1 list 3). Také je někdy označován za stvořitele všeho, co na 

zemi je, ale tato vlastnost se v různé míře a často ve spolupráci s dalšími božstvy přisuzuje 

téměř všem bytostem vzniklým z Chaosu. 

3.1.2 Gaia 

Tato bohyně je ztělesnění, nebo také Matka Země a všech jejích součástí. Všechny 

hory a kopce, každé údolí a propast. Podle pověstí je také stvořitelkou všeho života na zemi, 

je především vnímána jako matka všeho života, ale nikoliv jako jeho vládkyně, narozdíl od 

Eurynomé, která roli Gaiy zastupovala ve starší (Pelasgické) mytologii. 
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Jak bylo již zmíněno v Olympském mýtu o stvoření světa, Gaia byla první, kdo se 

vynořil z Chaosu. Je prvotní Titánkou, ze které vzešly titáni Kronovy generace a tedy v 

přeneseném slova smyslu je de facto babičkou tradičních olympských bohů, se kterými se 

setkáváme nejčastěji. Gaia byla ta, která vždy dopomohla revoluční straně při mocenských 

převratech mezi bohy. Navedla Krona, aby svrhnul svého otce Urana, a také pomohla Diovi 

a olympským bohů radou, aby vysvobodili Kyklopy a Hekantocheiry z Tartaru, s jejichž 

pomocí Zeus a jeho sourozenci zvítězili a ustanovili konečný řád a hierarchii Olympu 

(Graves 2004). 

Gaia je tedy věčnou ochranitelkou života proti útlaku, což vychází z její věčné a 

nejvýznamnější role matky všeho života. 

3.1.3 Uranus 

Vystupuje v Olympském mýtu jako první vládce všech bohů. Z tohoto postu vládl 

všemu stvoření po boku matky svých dětí. Uranos se zrodil z Gaiy a potom jako ztělesnění 

nebeské klenby a oblohy ji oplodnil svým deštěm. Tak vznikla zvířata, květiny a ptáci 

(Graves 2004, s. 26). Kromě života na zemi je také otcem Kyklopů, Hekantocheir, Titánů a 

Erinyí (fůrií, které se zrodily z Uranovy krve po jeho svržení). 

 Uranos nenáviděl své nadlidské potomky a věznil je v Tartaru. Gaie se jeho chování 

nelíbilo, a proto přiměla Titány, aby pod vedením Krona Urana svrhli. Nejmladší z titánů 

Kronos, vyzbrojen srpem z pazourku, zbavil Urana jeho přirození, uvrhl ho do Tartaru a 

vysvobodil i ostatní potomky Gaiy (Graves 2004, s. 32). 

 Přestože je předkem všech dominantních božstev v Řecké mytologii, jeho vláda nad 

nimi neměla příliš dlouhé trvání. Zajímavostí je, že i po Uranově svržení do hlubin podsvětí 

stále zůstává nad zemí nebeská klenba, kterou Uranos zosobňuje. 

3.1.4 Okeanos 

Okeanos je jedním z prvních Titánů, kteří se narodili z Urana a Gaiy. Ze všech titánů 

patří k nejstarším (Graves 2004, s. 24) a dohromady s Gaiou (zemí obklopenou oceánem), 

Uranem (pevnou nebeskou klenbou) a Tartarem (pekelná propast nacházející se z druhé 

strany země) tvoří základní stavbu světa, jak ho popisuje řecká mytologie. 
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 Podobně jako u Gaiy se i v případě Okeana objevuje božstvo, které Okeanos 

postupně nahradil. Obří had Ofión stejně jako Okeános vzešel z bohyně (Eurynomé), která 

se jako první odpojila od Chaosu (Nicoty). Toto pojetí se objevuje ve starším pojetí 

Pelasgického mýtu o stvoření světa. V Homérském, Orfické i Olympském pojetí je již 

„velkým proudem“ obkličujícím zemi Okeanos. 

 Okeanos spolu se svou sestrou Tethys (matkou řek) spolu zplodili Oceanidy. 

Oceanidy patří mezi nymfy (duchové míst, vod a lesů), které chránily své říčky, potoky a 

jezera. Jejich mužští potomci byli Potamoi, bohové a patroni řek (Bane 2016, s. 120).

 Přestože je Okeanos v běžně zmiňovaných mýtech opomenutá postava, jeho role je 

nezbytná pro složení a pochopení systému světa z řecké mytologie. 

3.2 Ostatní mýty 

Příběhy odehrávající se za dob finálního obsazení Olympu Diem a jeho sourozenci 

jsou podle rozhovoru s žáky známější. Stejně tak jsou známější i postavy a bytosti, které v 

nich vystupují, jako například Prometheus, Fénix a Eros. 

3.2.1 Hefaistos 

Tento božský kovář je synem Héry, manželky vládce bohů Dia. Při jeho zrození ho 

jeho matka shodila z nebes na zem, protože s narodil slabý, chromý a ohyzdný. Hefaistos 

pád přežil, protože spadl do moře a ujaly se ho mořské bohyně Eurynomé a Thetis. Po čase 

mu tyto dvě zřídily malou podmořskou kovárnu a jeho výrobky z bronzu a zlata se svou 

krásou vyjímaly nad všechny ostatní. Když si Héra všimla nádherných výrobků, které ve své 

kovárně Hefaistos vytvářel, povolala ho zpět na Olymp, aby mohl zaujmout své právoplatné 

místo mezi bohy. Připravila pro něj obrovskou kovárnu a zařídila sňatek s bohyní krásy 

Afroditou. Hefaistos své matce odpustil a od té doby stál neochvějně po jejím boku. 

(Cimrhanzl 1897, s. 262) Hefaistos se zastal Héry po její neúspěšné vzpouře a byl za to Diem 

shozen na zem. 

Přestože se Hefaistos narodil malý a slabý, v dospělosti oplýval silou paží a velkou 

zručností. Mimo boha kovářského umění bývá Hefaistos považován za boha ohně. Jeho 

kovárna se nacházela na Olympu (Graves 2004, s. 110). 
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3.2.2 Pontos a Thalassa 

Tato dvojice bohů těsně spjatých s vodou patří mezi příbuzné Thetidy a Okeana. V 

některých pojetích se dokonce tyto dva páry vodních božstev alternují a Pontos s Thalassou 

mohou zaujmout pozici hlavních bohů moří, jezer a vodních toků (Mastros 2019, s. 57). 

3.2.3 Prometheus 

Prometheus patří mezi titány a jedním z jeho bratrů je známý titán Atlas, který na 

svých ramenou nese váhu nebes. Prometheus byl mezi svými bratry mezi moudřejší a ve 

válce olympských bohů proti Kronovi a jeho titánům se prozřetelně připojil na Diovu stranu. 

Atlas byl potrestán a za trest musel jít podpírat nebeskou klenbu, zatímco Prometheus se 

těšil přízni olympských bohů a po zrození Athény se od ní naučil mnoho o architektuře, 

léčení a obrábění kovů (Graves 2004, s. 192). 

 Prometheus je především známý pro svou náklonnost k lidem. Když Zeus chtěl 

rostoucí a sílící lidstvo zničit a vyhladit do posledního, Prometheus se lidí zastal, a tak mohli 

lidé pokračovat ve své existenci. Když bylo potřeba určit, která část obětního zvířete 

(většinou býka) připadne bohům a co si budou moci ponechat lidé, přišel opět Prometheus s 

radou. Ušil z býčí kůže 2 kožené pytle a jeden z nich naplnil býčím masem. Navrch tohoto 

pytle ale umístil nejméně lákavou část býka, a to jeho žaludek. Druhý pytel naplnil kostmi a 

přikryl je tukem. Když si Zeus přišel vybrat z obětí, nechal se napálit Prométheovou lstí a 

vybral si vak s kostmi a tukem. Aby ale lidé z celé záležitosti nevyšli vítězně, odepřel jim 

Zeus oheň, aby své (z Diova pohledu neprávem) nabyté maso museli jíst syrové. Aby lidé 

nemuseli žít bez ohně, Prometheus požádal Athénu, aby ho vpustila na Olymp, kde získal 

žhavý uhlík, který ukryl do své duté hole. Skrytě tak donesl oheň lidem. Zeus byl z jeho činu 

velice rozezlen. Nechal Hefaista vytvořit z hlíny ženu, které následně větry vdechly život. 

Tato žena se jmenovala Pandora a byla poslána s darem k lidem, kteří ale byli varováni 

předem od Promethea, že nemají od bohů přijímat žádné dary, sebevíce lákavé. Potom, co 

Zeus zjistil, že byl překažen další jeho důmyslný trest, rozhodl se Promethea potrestat přímo. 

Nechal ho přikovat ke skalní stěně v Kavkazských horách a tam každý den přilétal za 

Prometheem orel, aby sežral jeho játra. Ta Prometheovi každý den znovu narostla, aby se 

tento trest mohl stále opakovat (Petiška 1958, s. 11). 
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Promethea nakonec vysvobodil z jeho utrpení Herakles, když se putoval po světě a 

snažil se splnit všechny své úkoly. Herakles orla zastřelil a zpřetrhal Prométheova pouta. 

Aby ovšem zůstal navždy Prometheus připoután ke Kavkazu, nosil od té doby na ruce prsten 

s kamenem z Kavkazských hor (Petiška 1958, s. 12). 

3.2.4 Eros 

Eros v průběhu věků a během proměn náboženství a filozofie měnil svůj význam a 

postavení. Podle orfického mýtu o stvoření světa byl Eros prvním bohem, který se zrodil z 

obrovského vejce sneseného Nocí (De Járegui et al. 2011, s. 85). Eros je také v orfickém 

náboženství nazýván Phanes, prvorozený bůh. Je bohem, který stvořil všechen život na zemi 

a také bohy na nebesích (Edmonds III, s. 165). Ve všech náboženských směrech zůstává 

bohem citu a pohlavní touhy. 

V olympské mytologii je Eros synem bohyně Afrodity a Herma, Dia nebo Area 

(Graves 2004, s. 54). Bývá zobrazován jako malý chlapec, a to především ve starších spisech. 

Vlivem orfické víry se začíná objevovat Eros vyobrazovaný jako mladík. Jelikož zastupuje 

boha lásky, a především pohlavní touhy, není považován za boha hodného vlády nad lidmi, 

a proto není součástí nejmocnějších a nejdůležitějších dvanácti bohů sedících na Olympu. 

 Pohlavní pud a láska jdou spolu ruku v ruce, a proto není překvapivé, že Eros je právě 

synem bohyně Afrodity. Na její pokyn pomocí svých šípů vzbuzuje pocity v lidech dle jejích 

přání. Erotovou schopností ale není pouze šířit lásku a touhu v dobré slova smyslu, ale také 

smutek, který tyto pocity mohou nést s sebou (Petiška 1958, s. 134). 

Ve starších kulturách představoval Eros právě zášť, kterou s sebou nezkrotná a nezvladatelná 

touha mohla nést, a zdaleka neměl pověst vlídného a oblíbeného boha, tak, jak bývá v 

současné době v podobě Amora/Cupida znázorňován a popularizován (Graves 2004, s. 638).  
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4 Storytelling 

Pro uvádění navržených školních chemických experimentů jsme se rozhodli využít 

starých řeckých mýtů ve formě doprovodného vyprávění. Svým způsobem se jedná o využití 

tzv. storytellingu. Metoda storytellingu umožňuje hlubší propojení informací se zajímavým 

příběhem, pomocí kterého se posluchač s novými informacemi lépe sžije. Tato metoda 

nachází své uplatnění nejen ve výuce, ale také v marketingu při prosazování nových značek 

a výrobků na trhu. Cílem vypravěče je využít vyprávěcích prostředků k dokreslení příběhu 

způsobem, který ho učiní jedinečným. Je důležité vložit do příběhu přenášené informace a 

emoce, ale také lidskost, aby se posluchači mohli s příběhem sblížit, lépe mu porozuměli a 

také si z něho něco odnesli.  (Landrum et al. 2019) 

Během přednášek, seminářů a frontálně vyučovaných hodin na základních a 

středních školách dochází k ústnímu sdělování informací, což ale není to samé jako 

storytelling. Žáci se dozvídají informace a vztahy mezi jednotlivými znalostmi. Pro úspěšné 

vyprávění je potřeba umožnit posluchači stát se součástí příběhu a blíže se propojit s jeho 

jednotlivými částmi. 

„Lidská schopnost intersubjektivity dovoluje posluchačům vytvořit sdílenou 

představu vzdálených událostí a dalších zkušeností (Landrum et al. 2019, s. 247).“ 

Lidé jsou schopni na základě poslouchání příběhů prožívat jednotlivé složky 

vyprávění, ztotožňovat se s nimi a přenášet si vyslechnuté zážitky do vlastního života. Tím 

si mohou budovat a vytvářet schopnosti zprostředkovaně pomocí nastínění situací, ve 

kterých se sami nemuseli ocitnout (Green 2004). 

Této schopnosti lidské psychiky je možné využít jak v komerční sféře (marketingu), 

tak i v pedagogice. 

4.1 Subjektivní vyprávění 

Tvorba subjektivního příběhu neznamená odstranění objektivních informací, a 

přestože se na první pohled může zdát, že subjektivní je opakem objektivního, a tedy ve 

vědeckém světě nemá co dělat, není to pravda. Subjektivní je popis v okamžiku, kdy dochází 

k jeho interpretaci. Pokud se vypravěč zaměří pouze na holá fakta, jedná se o objektivní 

předávání informací, ale často bývá hůře pochopitelné a zapamatovatelné, právě kvůli 
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absenci lidského faktoru. Subjektivní vyprávění umožňuje nahlédnout na předávané 

informace z konkrétního úhlu pohledu a zaměřit se na určité detaily (Simmons 2008).  

 Příběhem, se kterým se posluchač dokáže ztotožnit, můžeme předávat informace 

efektivněji než přednesem suchých, ale zato přesných a objektivních faktů (Simmons 2008, 

s. 26). 

4.2 Storytelling v pedagogice 

Naše schopnost zapamatovat si informace není vázána na dobré, nebo špatné zážitky, 

protože oba typy vzpomínek mohou být podepřeny zapamatovatelným příběhem. Příběh se 

stává zapamatování hodným v okamžiku, kdy vzbuzuje pocity, nehledě na jejich pozitivitu 

(Simmons 2006).  

„Fakta nikoho neovlivňují, dokud pro někoho nemají význam (Simmons 2006),“ 

Pomocí dobrého storytellingu můžeme přesvědčit posluchače, že námi předávané 

informace jsou pro ně užitečné a tím si k nim vytváří vztah, který způsobí, že si získané 

vědomosti snáze zapamatují.  

 Technika storytellingu je již dlouhá léta využívána ve výuce. Pro její význam a 

výhody zapojení hovoří například studie z roku 1969 (Bower et al. 1969), která pojednává o 

zlepšení zapamatovatelnosti vědomostí, pokud jsou provázány příběhem. Storytelling je 

metoda využitelná jak v humanitních, tak i v přírodních vědách. V rámci vyprávění příběhu 

je možné zakomponovat jakékoliv informace a při jejich vhodném uspořádání si žáci více 

zapamatují (Green 2004). 

 Učení dalších osob nehledě na jejich věk je často primárně postavena na ústním 

předávání vědomostí (především v mateřských, základních a středních školách). Přesto ne 

každý učitel používá při svém výkladu storytelling, který by žákům mohl pomoci se 

zapamatování utříděním a pochopením nových informací. 

4.2.1 Podtypy didaktického storytellingu podle jeho významu 

Green (2004) rozděluje typy vyprávění do čtyř podtypů. 

Příběh, který má zaujmout 
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 Tento typ příběhů má za cíl nadchnout posluchače (žáky) k zájmu o přednášené téma. 

Hlavními prvky, se kterými je v tomto případě potřeba pracovat, je přednesení otázky nebo 

problému, ovšem bez ukončení a vyřčení pointy okamžitě, ale až po probrání nadneseného 

příběhu s žáky. 

Příběh poskytující strukturu k zapamatování vědomostí  

Cílem je vytvořit živé představy, které především propojují jednotlivé získané 

vědomosti do celku provázaného jednotným příběhem. Žáci si pomocí tohoto typu příběhu 

spojí informace, které získávají během výkladu. 

Příběh sloužící ke sdílení informací v posluchači blízké podobě 

Žáci se často nechají při vysvětlování nové látky zaskočit a občas i zastrašit novými 

neznámými termíny. Vhodně zvolený příběh, který k novým slovům vytváří pro žáky 

pochopitelné analogie, je vhodným prostředkem k takzvanému proboření ledů u nového 

složitějšího tématu. 

Vyprávění v sobě nemusí skrývat propracované analogie. Příkladem tohoto typu 

příběhu může být i poutavý příběh z praxe, který žákům ukáže, že se nejedná o abstraktní 

pojmy, a pomůže jim lépe si nové téma představit 

Příběh prohlubující osobní vztah mezi učitelem a žákem 

 Do této kategorie patří osobní učitelovy zážitky, které lze propojit s výukou a 

probíranou látkou. Příběhy tohoto typu umožňují žákům představit si učitele jako živou 

osobu s city a vlastními zážitky. To vytváří v důsledku klidnější klima ve třídě a žáci mají 

větší tendenci vyjadřovat vlastní názory a sdílet své osobní zkušenosti. Tento typ příběhu 

dává prostor rozvíjet storytelling do dalšího rozměru. Vypravěčem nemusí být vždy učitel, 

ale ve vstřícném a bezpečném prostředí to může být i žák. 

4.2.2 Využití storytellingu ve výuce 

Jak bylo již výše zmíněno, storytelling je již dlouhá léta používán ve výuce (Bower 

et al. 1969). Někdy vědomě a někdy nevědomě. Pomocí příběhové techniky může učitel 

nadchnout, vysvětlit nebo propojit znalosti pro snazší zapamatování. Při výuce exaktních 

přírodovědných předmětů, mezi které patří právě chemie, je ale důležité vyvarovat se 
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přílišnému zjednodušování problémů, aby u žáků nedocházelo k miskoncepcím v důsledku 

příliš zjednodušených podmínek v příběhu. 

Příběhy, které vytváří učitel pro studenty, musí být pro žáky relevantní, a proto je 

důležité propojovat je s jejich životem, a tedy o žácích mít alespoň elementární osobní 

znalosti. Roli v použitelnosti příběhů hraje také místní kultura a očekávání žáků 

(Brakke et al 2015, s. 79). 

 Storytelling nemusí být v rámci hodin používán výhradně učitelem, ale také žáky. 

Pokud si žáci myslí, že tématu rozumí, je možné zadat jim samostatné tvůrčí úkoly, v nichž 

budou muset své pochopení a propojení vědomostí jednoznačně formulovat (Simmons 

2006). Příkladem takového cvičení je například krátký text se zapsáním praktického využití 

znalostí, nebo je možné místo klasicky psaného textu využít také třeba formulaci myšlenek 

pomocí komiksu nebo krátkých dokreslovaných příběhů (Drake et al 2001). 

 Storytelling tedy má své místo ve výuce chemie a může být pro učitele dobrým a 

nápomocným nástrojem, pokud jeho přípravě a využití bude věnována dostatečná pozornost 

a péče. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Experimenty 

Esenciální součástí této bakalářské práce je právě praktická část obsahující osm 

pokusů propojujících antické živly a chemii. Každý ze čtyř živlů má připraveny dva pokusy, 

z nichž jeden se vždy zabývá božstvem, které živel reprezentuje. 

Na základě rozhovorů s žáky byly příběhy k pokusům upraveny tak, aby žáky 

nezatěžovaly velkým množstvím informací, se kterými ještě nepřišli do kontaktu. 

 

5.1 Oheň – Aithér – věčný plamen 

Pomůcky: laboratorní kleště, kahan, zápalky, Petriho miska, střička 

Chemikálie: destilovaná voda (H2O), fenolftalein (FFT), hořčíková páska (Mg) 

 

Popis: 

Hořčíkovou pásku po zapálení postříkáme vodou ze střičky a budeme sledovat 

změnu chování plamene. 

Hořčík hoří při extrémně vysoké teplotě (přibližně 1200 °C), která urychluje proces 

vytěsňování vodíku z vody (H2O) hořčíkem (Mg) a oxidem hořečnatým (MgO). Z vody 

uvolněný vodík zvětšuje plamen a při tom vzniká oxid (MgO) a hydroxid hořečnatý 

(Mg(OH)2): 

 Mg (s) + 2H2O (g) → Mg(OH)2 (aq) + H2 (g) 

 Mg (s) + H2O (g) → MgO (s) + H2 (g) 

 

Postup:  

1. Připravíme asi 15 cm hořčíkové pásky a zamotáme ji do klubíčka. 

2. Zapálíme kahan. 
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3. Klubíčko hořčíku uchopíme do kleští a zapálíme nad kahanem (vzplanutí hořčíku bude 

chvilku trvat). 

4. Nad Petriho miskou stříkneme na hořící hořčík trochu vody (plamen se zvětší). 

5. Po uhašení kápneme do Petriho misky pár kapek fenolftaleinu. 

6. Pozorujeme změnu zabarvení kapaliny v Petriho misce v důsledku přítomnosti hydroxidu 

hořečnatého. 

 

Mýtus: 

Nejdivočejší ze všech živlů, který dokáže být dobrý sluha, ale také špatný pán, je 

„Oheň“. Ten v řecké mytologii ztělesňoval Aithér (čti Éter)neboli věčný plamen. Podle 

řeckých filozofů Anaximandra a Diogéna se samo slunce živí vlhkostí a díky vodě stále svítí. 

Současné vědecké poznatky naznačují, že Slunce opravdu nezískává svou energii z vody, 

ale z vodíku. Slunce získává svou energii z termojaderné fúze, při které dochází ke slučování 

jader vodíku za vzniku helia a ke slučování jader helia za vzniku kyslíku a uhlíku. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Tento jednoduchý a pro žáky snadno pochopitelný pokus lze využít při několika 

různých příležitostech během plnění témat výuky chemie formulovaných ve školních 

vzdělávacích programech.  

První možností je úvod do studia chemie, kdy je důležité zmínit všechny typy prvků 

– nekovy, polokovy a kovy. Hořčík patří mezi běžné kovy alkalických zemin, a je součástí 

běžných minerálů (například sedimentární horniny dolomitu – uhličitanu vápenato-

hořečnatého). Má dva valenční elektrony a velice nízkou elektronegativitu (1,23). Díky své 

nízké elektronegativitě částečně odevzdává oba své valenční elektrony při vzniku vazby a 

proto se vyskytuje v oxidačním čísle +II. 

Chemické rovnice popisující tento pokus jsou velice jednoduché a není u nich 

potřeba obtížně vyčíslovat, proto se hodí k popsání základních redukčních vlastností hořčíku, 

a tedy odvozeně i dalších kovů alkalických zemin. 
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Druhou možností je využití tohoto pokusu při demonstraci bazického chování 

sloučenin kovů alkalických zemin. Kovy alkalických zemin a jejich oxidy tvoří při reakci s 

vodou zásadité hydroxidy. V tomto případě vzniká reakcí hořčíku s vodou Mg(OH)2, tedy 

hydroxid hořečnatý. 

Mg (s) + 2H2O (l) → Mg(OH)2 (aq) + H2 (g) 

 MgO (s) + H2O (g) → Mg(OH)2 (aq) 

Reakce probíhají během našeho experimentu rychleji než za normálních podmínek díky 

teplotě vytvořené hořícím hořčíkem. Hydroxid hořečnatý patří mezi silné zásady a pro 

demonstraci nízkého pH je ideální, protože ve vodném prostředí zcela disociuje. Vznik oxidu 

hořečnatého můžeme snadno dokázat pomocí acidobazického indikátoru fenolftaleinu, který 

se v bazickém prostředí zbarvuje do růžovofialové.  

 

Obrázek 1- Suchá hořící hořčíková páska 
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Obrázek 2- Hořící hořčíková páska postříkaná vodou

 

Obrázek 3- Ohořelá hořčíková páska a fenolftaleinem indikovaný hydroxid hořečnatý 
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5.2 Oheň – Hefaistos – magické zažehnutí pece 

Pomůcky: kovová miska, lžička, kádinka 25 ml 

Chemikálie: manganistan draselný (KMnO4), glycerol (C3H8O3) 

 

Popis: 

Manganistan draselný je velice silné oxidační činidlo a glycerol se svými třemi 

uhlíky poskytuje velkou zásobu energie, která může být uvolněna při úplné oxidaci na oxid 

uhličitý. Při zalití manganistanu draselného glycerolem dojde okamžitě k oxidaci glycerolu, 

která se z počátku projeví kouřem vodní páry a následně nafialovělým plamenem. Za 

zbarvení plamene je zodpovědný draselný kation v KMnO4. 

 

14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(l) → 7 K2CO3(s) + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 H2O(g) 

 

Postup:  

1. Do kovové misky nasypeme tři lžičky manganistanu draselného. 

2. Manganistan navršíme do co nejvyššího kopečku. 

3. Zalijeme 5 ml glycerolu. 

4. Odstoupíme a počkáme 20 – 60 sekund (záleží na čistotě manganistanu a glycerolu). 

5. Pozorujeme reakci, která probíhá v kovové misce (Holzhauser et al. 2006). 

 

Mýtus: 

Ohyzdný Hefaistos je nejzručnějším kovářem, který kdy žil na tomto světě. Jako 

výjimečný božský kovář musí mít také velkolepou pec. Aby v ní mohl zažehnout oheň, 

potřebuje velké množství tepla. Ve chvíli, kdy jsou jeho pece v provozu, může v nich vyrábět 

překrásné šperky, které se svou krásou vyjímají i mezi bohy na Olympu. 
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Využití pokusu v rámci výuky: 

Tento velice efektní pokus je vhodný pro nalákání žáků ke studiu chemie, ale 

především k demonstraci exotermických a oxidačně-redukčních reakcí. Fialový 

manganistan draselný je velice silné oxidační činidlo, které se při styku s glycerolem začne 

redukovat z oxidačního čísla +VII, v neutrálním prostředí na hnědočerný oxid manganitý s 

oxidačním číslem +III. Glycerol se během reakce oxiduje na oxid uhličitý, který se uvolňuje 

ve formě plynu a tvoří malé bubliny na povrchu glycerolu. Část vzniklého oxidu uhličitého 

reaguje s vodou za vzniku kyseliny uhličité, která reaguje s draselnými ionty uvolněnými z 

manganistanu draselného. 

Během této exotermické reakce se uvolní dostatek tepla pro zvýšení teploty směsi až 

na 370 °C, při které dojde k samovznícení glycerolu. Při hoření směsi můžeme krásně 

pozorovat zabarvení plamene kovovým iontem, v tomto případě kationtem draselným, který 

barví plamen do intenzivní fialové barvy. Plamen bude v tomto případě ve většině případů 

jasně fialový bez dalšího postranního žlutého odstínu, který se tradičně dostaví při 

kontaminaci sodíkem, pokud máme pouze malé množství draselných iontů. 

Tento pokus lze provádět i v menším množství pouze pro demonstraci barvy plamene 

draslíku například v tavícím kelímku. 

 

Obrázek 4 - Manganistan draselný s glycerolem 



34 

 

 

Obrázek 5 - Hořící glycerol 
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5.3 Země – Gaia – bohyně země 

Pomůcky: akvárium/velká kádinka 

Chemikálie: vodní sklo (roztok křemičitanu sodného – Na2SiO3), voda, krystaly solí (síran 

nikelnatý (zelená), chlorid nikelnatý (zelená), chlorid manganatý (růžová), síran měďnatý 

(modrá), chlorid měďnatý (modrá), síran hořečnatý (bílá), síran železitý (hnědá), síran 

železnatý (šedozelená), CoSO4.7H2O (sytě modrá), chlorid kobaltnatý (červenomodrá), 

ZnSO4.7H2O (bílá)) 

Pozn.: Lze použít chloridy i sírany od vybraných kationtů. Barvu určuje kation. Chloridy 

mají tendenci růst rychleji, sírany tvoří vizuálně zajímavější struktury podobné korálům. 

 

Popis: 

Vodní sklo naředěné zhruba stejným až dvojnásobným množstvím vody bude sloužit 

jako pěstitelské médium. Do průhledného roztoku přidáme krystalky solí. V roztoku se 

začnou tvořit křemičitany námi přidaných kationtů, protože anionty silnějších kyselin budou 

vytěsňovat z křemičitanu sodného aniont (SiO3)
2-.  

Vznikající křemičitany budou obarvené příslušným novým kationtem a „porostou“ 

do výšky a do stran. 

 

Postup:  

1. Připravíme dostatečné množství vodního skla naředěného 1:1 vodou. 

2. Do roztoku přidáme krystaly ostatních solí. 

3. Pozorujeme růst krystalů různých barev. 

4. Krystaly můžeme nechat růst i několik hodin. 

5. Nesmíme nechat roztok růst přes noc (roztok ztuhne a je extrémně komplikované ho 

následně umýt) (Kadeřávek 2004). 
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Mýtus:  

Gaia je jedno z původních božstev, která Řecké mytologie stála při zrodu samotného 

vesmíru. Gaia je podle mýtu matkou celé přírody a všeho živého. Sama stvořila hory a moře 

a také rostliny a živočichy, kteří ji obývají. Podobně jako Gaia je součástí každého aspektu 

Země, tak je křemičitan sodný součástí každé barevné krystalové struktury, přestože jsme 

ho v roztoku vodního skla předtím nemohli pouhým okem rozeznat. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Tento experiment lze využít při výuce Beketovovy řady kovů, protože základním 

principem růstu krystalů je právě interakce solí tvořených anionty různě silných kyselin a 

kationty kovů s odlišným standartním redukčním potenciálem. Díky rozdílným potenciálům 

jednotlivých iontů dochází k vytěsňování mezi solemi vodního skla a přidanou solí.  

Vodní sklo (Na2SiO3) je tvořené vysoce reaktivním sodným iontem s redukčním 

potenciálem -2,713 V a aniontem slabé kyseliny dihydrogenkřemičité (pKa = 9,85). Na 

druhou stranu, ostatní soli použitelné pro tento pokus musí obsahovat kation kovu, který má 

vyšší redukční potenciál než sodík (tedy je méně ušlechtilý a méně reaktivní). Také musí být 

složené z aniontu silnější a stabilní kyseliny než křemičité (ideálně silné kyseliny, jako jsou 

kyselina sírová a chlorovodíková). 

Vhozený krystalek soli rozpustné silné kyseliny se začne okamžitě ve vodě disociovat na 

ionty a ty začnou reagovat s rozpuštěným vodním sklem za vzniku nerozpustných 

křemičitanových solí. Soli (SiO3)
2- vytváří kolem vhozeného krystalu semipermeabilní 

membránu, skrz kterou prochází pouze malé molekuly.  

V tomto případě se jedná o molekuly vody, které proudí skrze polopropustnou membránu 

ve směru koncentračního gradientu, tedy z velkého objemu kádinky do malých prostor 

tvořených nerozpustným křemičitanem. Voda postupně rozpouští v dutině stále více 

rozpustné soli silné kyseliny a tím stále zvyšuje osmotický tlak, který vhání vodu do tohoto 

malého prostoru. 

V určitém okamžiku již není schránka z (SiO3)
2- schopna vzdorovat vnitřnímu tlaku a 

praskne. V tu chvíli se rozpustné soli rozšíří dál do objemu vodního skla a vytvoří nepatrně 
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větší dutinu. Tento postup se opakuje, dokud v roztoku zůstává křemičitan sodný nebo dokud 

není všechno látkové množství soli z vhozeného krystalku spotřebováno. 

Průběh pokusu lze upravit různou koncentrací vodního skla v původním roztoku. Vysoká 

koncentrace způsobí, že vzniklé krystaly budou pevnější a stabilnější v důsledku brzké 

efektivní srážky křemičitanu s disociovanými ionty přidané soli. Na druhou stranu, krystaly 

porostou pomaleji kvůli nižšímu rozdílu osmotického tlaku uvnitř a vně vytvořené dutiny. 

Za zmenšení rozdílu osmotických tlaků může vyšší koncentrace iontů z křemičitanu sodného 

v roztoku vodního skla. V případě použití nasyceného roztoku bude reakce probíhat 

pomaleji, či vůbec. 

Pokud použijeme zředěnější roztok vodního skla, bude reakce probíhat rychleji, ale 

vznikající krystaly budou křehké. Zředění, při kterém stále vznikají rostoucí krystaly, je až 

1 díl vodního skla : 5 dílům vody. Při vyšších zředěních hrozí nedostatečná pevnost 

vznikajících struktur a jejich vizuální nezajímavost. 

 

Obrázek 6 - Rostoucí krystaly nerozpustných solí silných kyselin 
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5.4 Země – Prometheus – odpoutání od skály 

Pomůcky: kapátko, Petriho miska, střička 

Chemikálie: kyselina chlorovodíková (HCl), vápenec (CaCO3), voda 

 

Popis: 

Kyselina chlorovodíková vytěsňuje uhličitanový anion z uhličitanu vápenatého 

(vápence). Vznikající kyselina uhličitá se rozkládá na vodu a oxid uhličitý, který ve formě 

plynu uniká z reakčního prostředí. Vápenec tímto úkazem ztrácí na své hmotě, protože 

přechází v rozpustný chlorid vápenatý a uvolňující se oxid uhličitý z vody. Při tomto pokusu 

“rozpouštíme skálu“ a tvoříme v ní viditelný důlek. Výsledku pokusu pomůže, pokud je ve 

„skále“ předem připraven nějaký důlek, do kterého můžeme kyselinu chlorovodíkovou 

přikapávat. 

 

Postup:  

1. Do Petriho misky položíme kus vápence (lze použít drť mramorovou drť). 

2. Kapátkem nabereme kyselinu chlorovodíkovou a nakapeme ji na vápenec. 

3. Pozorujeme šumění kapaliny na nerostu. 

4. Pokud šumění přestane, můžeme přikapat další kyselinu, dokud se nerozpustí viditelné 

množství nerostu. 

5. Kousek vápence opláchneme vodou a můžeme nechat prohlédnout, jaké poškození 

způsobila kyselina chlorovodíková. 

 

Mýtus: 

Prometheus byl podle řeckých jedním z titánů, Byl pověřen stvořením lidí z hlíny a 

to také udělal. Lidstvo si oblíbil a nadále je vychovával. „Když bohové žádali od lidí oběti 

Prometheus pomohl bohy napálit, …. “ Za trest byl připoután ke skále, kde k němu každý 

den přilétal veliký orel, který mu zaživa vytrhl zobákem játra a krmil se jimi. Prometheovi 
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játra znovu narostla, a tak se jeho muka mohla opakovat znovu každý den. Nakonec byl 

Prometheus zachráněn Heraklem, který vyrval jeho okovy a pustil ho na svobodu. My 

nemusíme mít nadlidskou sílu pro rozbití skály. Stačí nám znalosti chemie. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Pokus s rozpouštěním uhličitanu vápenatého lze využít při výuce jako prezentaci 

chování běžných sloučenin kovů alkalických zemin. Další možností využití tohoto pokusu 

je demonstrace reakce soli slabé kyseliny se silnou kyselinou. Rozpouštění uhličitanů lze 

spojit také s úvodem do základů hornin či s tématem vody, jelikož uhličitany vápenatý a 

hořečnatý jsou minerály zodpovědné za trvalou tvrdost vody. 

Vápník je velice reaktivní kation s nízkým elektrodovým potenciálem, což ho činí 

velice reaktivním. Ve vápenci je spojen s aniontem slabé kyseliny uhličité, který je možné 

vytěsnit silnějšími kyselinami, například kyselinou chlorovodíkovou. Alkalické kovy tvoří 

silné báze. Při přidání kyseliny chlorovodíkové k vápenci začne silnější kyselina 

chlorovodíková vytěsňovat ze soli slabší kyselinu a vytvářet novou iontovou vazbu s 

vápenatým kationtem. Při této reakci vznikne rozpustný chlorid vápenatý a kyselina uhličitá, 

která okamžitě podléhá rozkladu na oxid uhličitý podle rovnice: 

  H2CO3 → H2O + CO2  

Oxid uhličitý uniká z reakčního prostředí ve formě bublin a z kyseliny uhličité 

zůstává v místě reakce pouze voda. 

Uhličitan vápenatý, známý také jako vápenec, je hlavní složkou mnoha ložisek 

sedimentárních hornin, která se nachází i na území České republiky (například v České 

pánvi, Barrandienu a Moravském krasu). Během tématu mineralogie v hodinách chemie je 

velice důležité poukázat na chemické vlastnosti jednotlivých hornin. K tomu můžeme využít 

právě tohoto pokusu s rozpouštěním vápence. Kontakt vápence s kyselinou chlorovodíkovou 

je jednoduchou a běžně používanou metodou při určování přítomnosti vápence v minerálu. 
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Obrázek 7 - reakce vápence s HCl 

 

5.5 Voda – Okeanos – původ moří 

Pomůcky: Kippův přístroj, kádinka/skleněná vana, skleněný válec/zkumavka, špejle, 

zápalky 

Chemikálie: kyselina chlorovodíková (HCl) , zinek (Zn –- granulovaný), voda 

 

Popis: 

Přikapáváním koncentrované kyseliny chlorovodíkové na zinek dochází ke vzniku 

chloridu zinečnatého a vodíku. Uvolňovaný plynný vodík je lehčí než vzduch a trubičkou je 

přenášen do zkumavky ve skleněné vaně. Zkumavka se postupně naplňuje vodíkem, který 

vytlačuje vodu. Zkumavku plnou vodíku zvedneme z vody a zapálíme vodík, který je uvnitř. 

Vodík rychle shoří za typického štěknutí vyvolaného prudkým nárůstem objemu plynu v 

úzké zkumavce. Na stěnách zkumavky zůstanou kapky vody, která vzniká při hoření vodíku. 
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Obrázek 8 - Místo Kippova přístroje se dá použít aparatura z frakční baňky, dělící nálevky a skleněné trubičky. 

Zdroj: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 

 

Postup:  

1. Připravíme aparaturu podle obrázku (kyselina chlorovodíková – 1, zinek – 2, zkumavka 

– 3). 

2. Zkumavku naplníme vodou. 

3. Postupně přikapáváme kyselinu chlorovodíkovou k zinku a pozorujeme vyvíjený plyn. 

4. Vyvíjený plyn jímáme do zkumavky, dokud není plná plynu. 

5. Plnou zkumavku vytáhneme z vody dnem vzhůru. 

6. Zapálenou špejlí zapálíme plyn ve zkumavce a pozorujeme vznik kapaliny. 

 

Mýtus:  

Okeanos je dalším z řeckých titánů. Se svou manželkou a sestrou Tethys (shodné 

jméno s názvem prehistorického moře, které vzniklo mezi Laurasií a Gondwanou během 

druhohor před přibližně 250 miliony let). Okeanos a Tethys jsou rodiči Potamoi (bohů řek) 

a Okeánid (najád z vodních pramenů). Okeanos je ztělesněním velké masy vody, která 

objímala zemi. Veškerá voda vychází z něj a znovu se do něj navrací. Ve vědeckém světě je 

možné vodu „roztrhat“ na jednotlivé atomy prvků, ze kterých se voda skládá. Proces, který 
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nám to umožňuje, se nazývá elektrolýza. Čisté jednotlivé složky, ze kterých se voda skládá 

(vodík a kyslík) lze získat i jiným způsobem, například pomocí vytěsňování vodíku z 

kyseliny chlorovodíkové zinkem. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Vodík, kyslík a voda jsou často součástí prvního roku úvodu do studia chemie. V 

tomto pokusu se setkávají všechny tři tyto látky. Mezioborové vztahy jsou při prvních letech 

výuky důležité, protože pomáhají lépe vstřebávat novou látku provázáním s dříve získanými 

znalostmi. Voda je esenciální pro každý živý organismus a během pokusu Okeanos – původ 

moří je možné demonstrovat, jak voda pravděpodobně vznikla na počátku geneze naší 

planety.  

Příprava vody ze dvou různých složek studentům jasně prokazuje, že voda je heterogenní 

molekula složená minimálně ze dvou atomů různých prvků. Jeden prvek se běžně vyskytuje 

za standartních podmínek jako plyn, který je součástí vzduchu (jedná se o kyslík). Druhý 

prvek získáme reakcí kyseliny chlorovodíkové a neušlechtilého kovu (vodík).  

Při kontaktu obou prvků při dodání energie vznikne nová molekula během exotermní reakce. 

Jako důkaz uvolněného tepla nám při pokusu slouží charakteristické „štěknutí“ vodíku, k 

němuž dochází vlivem prudkého zvětšení objemu látky ve zkumavce. Kvůli zvětšení objemu 

dojde k prudkému zvýšení tlaku, který vyžene látku ze zkumavky vysokou rychlostí úzkým 

hrdlem zkumavky. Unikající molekuly způsobí náraz na okolní prostředí, který se nese jako 

zvuková vlna.  

Na vzniklém malém množství vody můžeme ověřit neutrální pH čisté vody. Jelikož voda 

vzniklá během tohoto pokusu neměla možnost být kontaminována rozpustnými nečistotami, 

jedná se o 100 % čistou vodu, jejíž pH by i při přesnějším měření elektronickými přístroji 

mělo být rovno sedmi. 

  



43 

 

5.6 Voda – Pontos a Thalassa – ztělesnění malých moří 

Pomůcky: skleněná vana, Erlenmeyerova baňka (25 ml), hodinové sklíčko, tripod, síťka s 

keramickou vrstvou, kahan, zápalky 

Chemikálie: potravinářské barvivo/inkoust, voda 

 

Popis: 

Voda různé teploty má i různou hustotu. V Erlenmeyerově baňce nad kahanem 

přivedeme vodu téměř k varu. Horkou vodu v baňce obarvíme inkoustem nebo 

potravinářským barvivem. Pokud Erlenmeyerovu baňku vložíme do vany se studenou 

vodou, teplá voda z ní bude stoupat kvůli své nižší hustotě. Teplou vodu můžeme na jejím 

vzestupu stopovat, protože je obarvena barvivem. Pro porovnání můžeme použít druhou 

nádobu se studenou vodou, obarvenou jiným barvivem. 

 

Postup:  

1. Nad kahanem ohřejeme v Erlenmeyerově baňce asi 20 ml vody. 

2. Do Erlenmeyerovy baňky přidáme barvivo, abychom vodu dostali až po okraj. 

3. Přikryjeme baňku hodinovým sklíčkem. 

4. Naplníme skleněnou vanu vodou. 

5. Do skleněné vany pomalu ponoříme Erlenmeyerovu baňku. 

6. Pomalu a opatrně sejmeme hodinové sklíčko z hrdla baňky. 

7. Pozorujeme obarvenou horkou vodu pomalu stoupající z baňky. 

 

Mýtus:  

Pontos je jedním z dalších ztělesnění moří ze starověkého Řecka. Je jedním z 

původních ztělesněním moří. Mořský elementál (ztělesnění živlu nebo jeho aspektu) Pontos 

žil v moři se svou manželkou Thalassou. Spolu tvořili vodu všech moří a stejně jako oni byli 
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ve vodě každý sám, tak je možné během experimentu ukázat, že se voda chová různě při 

různých teplotách. Při různých teplotách voda také mění svou hustotu, a proto se teplá voda 

vznáší nad studenou. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Tento pokus je velice dobře využitelný pro demonstraci chování látek při různých 

teplotách. Látka fyzikální chemie patří často do učiva 9. třídy základních škol. Důležitou 

vstupní informací do studia fyzikální chemie je vliv teploty a tlaku na chování látek. V 

pokusu Pontos a Thalassa – ztělesnění malých moří můžeme pozorovat odlišné chování 

stejné látky (přestože ani destilovaná voda se neblíží ideální chemicky čisté látce) při 

různých teplotách. Teplotní roztažnost materiálů je běžným fyzikálním jevem, který 

můžeme znázornit právě vlivem teploty na změnu hustoty. V našem případě teplá voda 

stoupá vzhůru skrze vodu studenou. Čím bude rozdíl teplot větší, tím rychleji bude docházet 

k mísení obou kapalin (tedy teplé a studené vody). 

Druhou možností využití tohoto pokusu v hodinách chemie je samotné téma vody a 

jejích vlastností. Voda jako všechny látky má při vyšších teplotách při stejné hmotnosti větší 

objem v důsledku větší energie jednotlivých molekul, které kmitají na větším prostoru. Do 

tohoto pokusu lze zapojit i anomálii vody pouhým přidáním kostky ledu na hladinu. Led 

zůstane plavat na hladině, přestože žáci budou mít možnost ověřit si, že chladnější voda 

zůstává u dna. Z pozorování je tedy jasné, že chladná voda má vyšší hustotu, než voda teplá 

i vyšší hustotu než voda ztuhlá (led). Ke zvětšení objemu vody po ztuhnutí dochází kvůli 

uspořádání molekul vody v krystalické mřížce, které je zabírá více prostoru nežli volné 

rozložení molekul vody v kapalině. 
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Obrázek 9 - Ve studené vaně položená kádinka s horkou obarvenou vodou 

 
Obrázek 10 - Horká voda stoupající vzhůru studenou vodou 
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5.7 Vzduch – Uranos - bůh nebes a oblaků 

Pomůcky: odměrný válec 1000 ml, skleněná vana, kádinka 20 ml, kádinka 100 ml, svíčka, 

zápalky, hodinové sklíčko 

Chemikálie: ocet, jedlá soda 

 

Popis: 

Cílem pokusu je znázornit existenci hmoty plynu, přestože není viditelný. 

Základním předpokladem je, že oxid uhličitý je maximálně oxidovaný, a proto 

nepodporuje hoření. Zapálená svíčka zalitá oxidem uhličitým přestane hořet, protože svíčce 

dojde kyslík, který je lehčí než oxid uhličitý, a bude vytlačen z nádoby pryč. 

 

Postup:  

1. Nasypeme do odměrného válce lžíci jedlé sody. 

2. Do odměrného válce přilijeme ocet a přikryjeme válec hodinovým sklíčkem. 

3. Do skleněné vany položíme dnem vzhůru obě kádinky (20 ml a 100 ml). 

4. Na dno skleněné vany a na obě kádinky položíme svíčky a zapálíme je. 

5. Do skleněné vany přilijeme vzniklý oxid uhličitý z odměrného válce. 

6. Svíčka zhasne kvůli nedostatku kyslíku v kádince. 

 

Mýtus:  

Ouranos znamená ve starověké řečtině nebesa. Je jejich ztělesněním a jejich pánem. 

Představa nebes ovládaných a ztělesněných Ouranem byla velice odlišná od naší současné. 

Měl to být pouze strop zdobený hvězdami. My si můžeme společně ukázat jednu ze složek 

vzduchu a představit si její vlastnosti oproti ostatním složkám vzduchu. Oxid uhličitý je 
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jednou z nejtěžších a nejméně reaktivních složek vzduchu, což si můžeme dokázat naším 

pokusem. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Pokus Ouranos – bůh nebes a oblaků je vhodný zejména pro první ročníky výuky 

chemie, jelikož pomáhá demonstrovat existenci a vlastnosti dvou různých skupenství. 

Během pokusu se žáci setkají s plynným oxidem uhličitým, ale také s plazmou tvořenou 

oxidem uhličitým a excitovaným neshořelým uhlíkem, který se uvolňuje z teplem 

rozkládaného vosku. 

Plynný oxid uhličitý se do našeho reakčního prostředídostává z odměrného válce, 

kde vznikl rozkladem jedlé sody. Slouží jako inertní plyn, který zastavuje hoření. Oxid 

uhličitý je pro svou nehořlavost, vlivem maximální oxidace centrálního atomu uhlíku, 

používán ve sněhových hasících přístrojích jako hlavní hasicí látka, nebo v práškových 

hasicích přístrojích jako nosné médium pro hasicí prášky. Při vhánění oxidu uhličitého do 

skleněné vany můžeme pozorovat hned několik jeho vlastností. Je to bezbarvý plyn, který je 

těžší než vzduch. Jeho hustotu nám dokazuje fakt, že svíčky ve skleněné vaně budou zhasínat 

postupně odspodu. Během dostatečně pomalého přidávání oxidu uhličitého můžeme 

pozorovat postupné slábnutí plamene nejnižší svíčky, a po jejím zhasnutí dále svíček 

následujících. Je tedy jasně dokázáno, že oxid uhličitý má vyšší hustotu než vzduch.  

Další vlastností, kterou ukazuje tento experiment, je nehořlavost oxidu uhličitého. 

Oxid uhličitý, jak je výše zmíněno, má maximálně oxidovaný atom uhlíku, který již nemá 

další volné elektrony, které by se mohli podílet na vzniku další vazby. Oxid uhličitý proto 

nepodporuje hoření a slouží jako inertní látka, která zamezuje přístupu kyslíku k plameni. 

Poté, co přestane přicházet nezreagovaný kyslík O2 k odpařujícímu se vosku, se teplo 

postupně rozptýlí do okolí a plamen kvůli nedostatku nově uvolněné energie zhasne. 
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Obrázek 11 - Níže položená svíčka zhlasla, kvůli přilitému oxidu uhličitému 
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5.8 Vzduch – Eros a Psyché – vztlaková síla plynů 

Pomůcky: bublifuk, skleněná vana (vysoká), kádinka 

Chemikálie: glycerol, saponát, voda, ocet a jedlá soda (lze nahradit sifonovou bombičkou)  

 

Popis: 

Během pokusu dokážeme platnost Archimédova zákona pro plyny. Skleněná vana 

bude naplněna plynem o vyšší hustotě (oxidem uhličitým) a my do ní budeme přidávat 

bubliny plněné plynem s menší hustotou (vzduchem). Bubliny se budou vznášet na hladině 

oxidu uhličitého. Při pozorování si můžeme všimnout, že bublinám bude chvíli trvat, než se 

ustálí. Bubliny při dopadu na hladinu oxidu uhličitého budou mít drobnou setrvačnost, 

kterou musí vztlaková síla nejdříve vyrovnat. 

Pozn.: pro lepší výsledek a soudržnost bublin je lepší nechat kapalinu na bubliny 

jeden den odstát v uzavřené nádobě. 

 

Postup:  

1. Připravíme speciální kapalinu na bubliny. doporučený poměr je 20:4:1 

(voda:saponát:glycerin). 

2. Do vany nalijeme ocet a přidáme jedlou sodu (v poměru přibližně 1 g na 20 ml). 

3. Necháme ocet se sodou zreagovat a počkáme, dokud se šumění nezmírní. 

4. Skrz bublifuk foukneme několik bublin do skleněné vany. 

5. Pozorujeme chování bublin na hladině plynu vzniklého reakcí octa s jedlou sodou 

(Exploratorium 2020). 

 

Mýtus:  

Psyché byla podle pověsti překrásná dcera řeckého krále, o které se lidé domnívali, 

že je nejkrásnější na celém světě. Tvrdili o ní, že je krásnější než samotná bohyně krásy 
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Afrodita, nebo je jejím lidským vtělením. Bohyně krásy na ni žárlila a chtěla Psyché za její 

domýšlivost potrestat. Vyslala proto svého syna Erota, aby ji potrestal. Eros je bohem lásky 

a touhy, který rozdává lásku, ale také smutek a strasti pomocí svých šípů. (Eros je 

předobrazem pro římského bůžka Amora neboli Cupida.)  

Eros vyslechl rozkaz své matky a vyletěl za Psyché. Její krása mu však učarovala, 

zamiloval se do ní a nebyl schopný svůj úkol splnit. Psyché všichni obdivovali a uctívali, ale 

nikdo se o ni neucházel. Její méně hezké sestry žili se svými manželi, ale ona byla stále bez 

nápadníka. Král se bál, že se na Psyché bohové zlobí, a proto se šel poradit do věštírny, co 

by měl dělat. Zjistil, že jeho dcera se nenarodila pro lidského nápadníka. Psyché byla podle 

rady z věštírny oblečena do pohřebního roucha a byla odvedena na vysokou skálu za 

palácem. Tam se s ní její rodina rozloučila a Psyché odnesl vítr Zefyr pryč do paláce jejího 

ženicha.  

Psyché nesměla svého manžela nikdy spatřit, a setkávala se s ním pouze za tmy v 

noci, kdy s ním mohla rozmlouvat. Strávila mnoho dnů v krásném paláci svého manžela, ale 

její rodiče byli nešťastní a nevěděli, zda Psyché trpí se svým nelidským manželem, nebo zda 

je vůbec naživu. Její sestry se proto vydaly na vrchol skály za palácem a volaly Psyché. Ta 

je nakonec pozvala do paláce svého manžela, do kterého je snesl opět vítr Zefyr. 

Pro pokus je v tomto mýtu důležitá postava Zefyra, který jako něžný vítr nadnášel 

všechny z vysoké skály až na zem, podobně jako neviditelný oxid uhličitý nadnáší bubliny, 

které foukáme do skleněné vany. 

 

Využití pokusu v rámci výuky: 

Demonstrace Archimédova zákona a jeho platnosti pro plyny je vhodné při úvodních 

letech studia chemie, při vysvětlování vlastností jednotlivých skupenství. Skupenství a jejich 

vlastnosti je látka běžně probíraná v prvním roce studia chemie. V pokusu můžeme ověřit 

rozdílné hustoty tří různých skupenství. Pevného hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody), 

kapalného 8 % roztoku kyseliny octové (octa) a vznikajícího oxidu uhličitého unikajícího z 

reakční směsi na dně skleněné vany. 
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Vertikální rozložení těchto sloučenin nám umožňuje poukázat na trendy, které se ve 

světě látek často opakují. 

Pevné látky jsou složené z částic, které jsou pevně vázány v přesné krystalové mřížce. 

Ta zajišťuje jejich stálý a neměnný objem, nezávislý na okolním prostředí. Díky této 

blízkosti a pevně dané struktuře tradičně zaujímají pevné látky nejmenší objem vzhledem ke 

své hmotnosti. Proto najdeme uhličitan sodný na dně skleněné vany. 

Kapaliny nemají pevně danou krystalovou strukturu a jednotlivé částice v nich mají 

možnost volného pohybu. Proto kapaliny nezaujímají jeden stabilní tvar, ale svým objemem 

vyplňují prostor, ve kterém se vyskytují. Mezi částicemi, které jsou blízko u sebe, působí 

nevazebné interakce, které zajišťují stálý objem kapalin. Vzhledem k těmto interakcím jsou 

kapaliny nestlačitelné a mají stálý objem. Vlivem pohybu částic na větším prostoru, kvůli 

jejich slabší provázanosti, mají kapaliny větší objem než pevné látky stejného složení. 

Plyny mají velice podobné vlastnosti jako kapaliny, protože netvoří pevné vazby mezi 

jednotlivými částicemi. Zásadním rozdílem mezi kapalinou a plynem je vzdálenost částic, 

ty mají v plynu dostatek kinetické energie na překonání nevazebných interakcí, které drží 

kapalinu pohromadě. Následkem této zvýšené energie jsou částice plynu daleko od sebe, což 

ústí ve významnou vlastnost plynu, a to je jejich stlačitelnost. Plyny nemají stálý tvar ani 

objem. Jejich hustota je ještě nižší než u kapalin se stejným složením, kvůli zvýšené 

vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi. 

 

Obrázek 12 - Mýdlové bubliny vznášející se na hladině oxidu uhličitého 
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6 Sběr informací o vztahu žáků k chemii a antické mytologii 

Zapojení žáků do výzkumu proběhlo na základě potřeby ověření obeznámenosti žáků 

s řeckými mýty a také potvrzení hypotézy, že školní pokusy zatraktivňují výuku chemie. 

Aby došlo k získání aktuálních informací ze vzorku, jehož se bakalářská práce týká, byl 

proveden sběr dat podle kritérií nastíněných v následujících kapitolách. 

6.1 Metoda sběru dat 

Informace od žáků byly sbírány pomocí polostrukturovaného rozhovoru (Hendl 2012, 

s. 104), pomocí předem stanovených otázek. Polostrukturované rozhovory s žáky probíhaly 

na konci června a začátku července roku 2020.  

Vše bylo se svolením jednotlivých respondentů nahráváno a následně analyzováno a 

seskupeno podle otázek a typů odpovědí. Jednotliví respondenti byli anonymizování a jejich 

jména nahrazena kódovým označením Z1 – Z11. 

6.2 Kritéria výběru respondentů 

Práce se zabývá zpracováním pokusů, jejichž cílovou skupinou jsou především žáci 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Respondenti byli vybráni tak aby byla splněna tato kritéria: 

• Respondenti úspěšně zakončili svůj poslední rok výuky chemie. 

• Respondenti jsou ochotni bez zábran hovořit o svém vztahu k předmětu. 

Podle uvedených kritérií bylo provedeny rozhovory s osmi žáky z tercie a kvarty (odpovídají 

osmé a deváté třídě základní školy) osmiletého gymnázia. Další tři rozhovory proběhly 

s žáky prvního ročníku střední školy, kteří měli možnost reflektovat své čerstvé zkušenosti 

s hodinami chemie na základní škole. 

6.3 Průběh polostrukturovaného rozhovoru 

Konverzace s jednotlivými respondenty probíhaly primárně distančně formou 

videorozhovoru. Během rozhovoru žáci zůstávali ve svém soukromém a klidném domácím 

prostředí a minimalizoval se vliv prostředí na zkreslení jejich odpovědí.  
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Respondenti byli připraveni na provedení rozhovoru alespoň dva týdny dopředu a 

bylo jim vysvětleno, co bude cílem rozhovoru a jaké jsou hlavní úseky, o kterých budou 

hovořit. Byli obeznámeni s cílem bakalářské práce a jakou roli v ní hrají jejich výpovědi. 

S žáky byl domluven čas a platforma společného setkání, na kterém bude oběma stranám 

nejpohodlnější se setkat. 

Se všemi žáky byl autor v kontaktu před provádění rozhovoru a nešlo tedy o setkání 

dvou neznámých lidí. Proto byla z provedení rozhovoru vynechána část 

Seznamování/Rozehřátí. 

6.3.1 Úvod 

Před začátkem samotného rozhovoru bylo žákům připomenuto, jaký je účel 

rozhovoru, a jakých témat se přibližně budou otázky týkat. Dále byli ujištěni, že veškeré 

poskytnuté informace jsou striktně anonymní a výsledné poznatky s nimi nebudou nijak 

osobně spojovány. Také byli požádáni o maximální upřímnost. 

Žáci byli před zahájením rozhovoru také dotázáni, jestli souhlasí s nahráváním 

rozhovoru, které bylo na základě jejich souhlasu spuštěno. 

6.3.2 Hlavní část 

Po krátkém úvodním monologu:  

„Zpracovávám na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bakalářskou práci na téma čtyři 

antické živly v chemických pokusech. Rád bych zjistil dodatečné informace o vztahu žáků k 

jednotlivým tématům v chemii a také k antickým živlům.“byl rozhovor byl rozdělen do dvou 

částí. 

První část se zabývala vztahem respondenta k chemii jako předmětu i vědnímu 

oboru, oblíbeným způsobem výuky během chemie a důležitostí jednotlivých vědomostí z 

pohledu žáka 

Druhá část byla zaměřená na všeobecnou obeznámenost studentů s antickým 

Řeckem, jeho historií a mytologií. Respondenti odpovídali podle svých znalostí na otázky o 

jednotlivých postavách a událostech, které se objevují v antických bájích. 
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6.3.3 Uzavření 

Po provedení rozhovoru proběhlo poděkování respondentům a byli informováni, že 

v případě jakýchkoliv dotazů a připomínek k provedení rozhovoru se mohou ozvat zpět a 

případné problémy budou vyřešeny. 

6.3.4 Analýza a zpracování výsledků dat 

Sebraná data během rozhovorů byla ručně přepsána a podle průběhu rozhovoru 

sloučena do následujících tematických celků sloužících jako opěrné body pro úpravy pokusů 

a způsobu propojení mýtů s experimenty. 

6.3.4.1 Vztah k chemii 

Žáci byli pro rozhovor vybíráni tak, aby se mezi nimi nacházeli ti, kteří si předmět 

oblíbili, ale také žáci, kteří k němu mají indiferentní vztah hraničící s nezájmem. Všechny 

předpoklady vybraná skupina splňovala. 

Pro ilustraci autor doplňuje zápisy odpovědí respondentů na otázku týkající se ke 

vztahu k předmětu Chemie: 

Jaký je všeobecně tvůj vztah k předmětu chemie? 

„Na začátku byl takovej negativní, protože všichni chemii nesnášeli, říkali ježiš 

chemie. Hodně lidí ji nesnášelo, a tak jsem to bral i já, ale když člověk začne chápat tu 

chemii, tak ho to začne bavit. (Z1)“ 

„Ten předmět se mi sám o sobě moc líbí a přijde mi zajímavý, ale nebaví mě počítání 

a absolutně mě nebaví vzorečky a rovnice. (Z10)“ 

„Přijde mi to lehce zbytečný a někdy je to jakože těžký. Není zbytečný vědět o 

nějakejch kovech nebo nerostech. (Z5)“ 

„Já mám rád chemii, nemám s ní problém. Přijde mi zajímavější než matika. Když 

někomu řeknete nějakej jako pokus, tak ho to osloví víc, než když mu řeknete nějakou 

matematickou rovnici. (Z7)“ 

Přijde ti chemie něčím jedinečná? 

“Zvláštního je to, že se tam naučíme o skoro všem, co vidíme kolem sebe. Zjistíme, jak 

to vzniká a proč to vzniká a takový věci. (Z1)“ 
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„ Protože je to důležitý jako trochu I pro život, abyste věděli jak se stavět k těm látkám. 

(Z5)“ 

6.3.4.2 Oblíbené aktivity v hodinách chemie 

Během této části rozhovoru bylo cílem zjistit, jaké aktivity žáci rádi dělají během 

hodin a kdy jim přijde, že čas věnovaný předmětu byl rozumně využit. Respondenti 

vycházeli pouze ze svých osobních zkušeností, takže je možné, že některé aktivity zůstávají 

opomenuty. Jelikož se tato bakalářská práce věnuje tématu pokusů, bylo potřeba také ověřit, 

jaký vztah mají žáci k provádění pokusů v hodinách. Žákům se líbí například práce s 

názvoslovím, s ICT nebo soutěžení ve skupinách. 

 Jaký způsob výuky chemie máš nejradši? 

„Vždycky mě bavily takový ty experimenty, kdy učitelka řekla: teď si uděláme hodinu, 

kdy vyzkoušíme něco novýho, co mě nebavilo byly vzorce a rovnice. (Z3)“ 

 „A práce s periodickou tabulkou, to mě taky baví. (Z10)“ 

„Třeba když jsme hráli Kahoot, že jsme soutěžili a mohli jsme použít znalosti z hodin. 

(Z1)“ 

„Hodně mne bavily pokusy na základce. (Z6)“ 

6.3.4.3 Žáky preferovaná a oblíbená témata 

Pro potvrzení předpokladů v první kapitole teoretické části bylo potřeba zjistit, jaká 

témata žákům přijdou zajímavá a která si pamatují. První otázka zjišťovala, co si žáci 

zapamatovali z látky probírané v uplynulém školním roce. Respondenti uváděli především 

látku, které byla probírána v druhém pololetí, ale také pro ně těžká témata, kterým museli 

věnovat hodně času a úsilí mimo běžný rozsah výuky. 

Co si pamatuješ z letošního roku výuky chemie? 

„Čištění vody a pracování s kyslíkem, čištění vzduchu. (…) Zaujal mě proces čištění 

vody a bavilo mě to. (Z10)“ 

„Druhy reakcí. Na začátku jsem to totálně nechápal a pak jsem si pouštěl nějaký 

videa a přišlo mi to zajímavý a logický. (Z1)“ 
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Další otázky měly za cíl zjistit, jestli jsou nějaká témata nebo konkrétní typ 

vědomostí, které oceňují a rádi se je dozvídají. 

Která témata tě bavila? 

„Spíš praktický věci, co použije člověk v normálním životě. Třeba nasycený a 

nenasycený mastný kyseliny. (Z1)“ 

„Jak jsme dělali prezentaci. Hledala jsem si o tom hodně informací a pamatuju si to 

moc dobře, protože to mě bavilo.(Z4)“ 

Co u tématu jednotlivých prvků ti přijde nejzajímavější? 

„Jak to člověk využije, jak vzniká. (Z4)“ 

„Jak to funguje v lidským těle a jak se to vstřebává do těla. (Z2)“ 

6.3.4.4 Pro žáky obtížná témata 

Pokusy v této bakalářské práci mají žákům pomoci najít si cestu k chemii, a proto je 

důležité vědět, se kterými okruhy vědomostí mívají žáci problém a kde je potřeba postupovat 

pomalu, aby žákům výuka přinesla maximum. Právě na tuto problematiku byla zaměřena 

tato otázka. 

Která témata ti přišla v chemii obtížná? 

„U názvosloví ta čísla. Oxidační čísla. (Z10)“ 

„Takový to vyčíslení. Úplně s matikou nemám problém, ale tomuhle jsem nějak 

nepřišla na chuť. (Z2)“ 

6.3.4.5 Představy žáků o antice a řecké mytologii 

Tyto dvě otázky ověřují, jak moc jsou studenti obeznámeni s tématem antického 

Řecka. Pro účely praktického využití pokusů připravených pro tuto bakalářskou práci je 
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důležité, aby žáci pracovali s co nejsprávnější představou prostředí, ve kterém se mýty 

doprovázející experimenty odehrávají. 

Co se ti vybaví, když se řekne řecká mytologie? 

„Mně se vybavěj bohové, mýty a různé povídky. Například Achilles, Achillova pata. 

(Z10)“ 

„Bohové, bohyně. Zeus, Herkules, Afrodita. (Z1)“ 

Jaká je doba antického Řecka? 

„300 našeho letopočtu konec. 60 - 120 našeho letopočtu. (Z1)“ 

„Třeba 500 před naším letopočtem. Až třeba 200 před naším letopočtem. (Z2)“ 

6.3.4.6 Odkud pochází znalosti žáků o antice 

Aby mohl sloužit mýtický příběh jako k podpůrný prostředek, který přiblíží žákům 

dané téma, je potřeba aby s antikou bylo seznámeno co nejvíce žáků. Jak vychází z výpovědí 

žáků, téma mýtů a antického Řecka je probíráno během hodiny dějepisu a literatury. Jelikož 

seznámení potvrzují i žáci z osmé třídy, je možné tvrdit, že všichni žáci základní školy 

získávají během výuky základní povědomí o antické mytologii. 

Odkud ses dozvěděla věci, které víš o antické mytologii? 

„Už na základce když jsme četli ty starý řecký báje a pověsti to jsme četli takový jako 

ty dětský (Z2)“ 

„Já jsem měla hodně dobrej dějepis na základní škole a hodně dobrou pani učitelku 

na češtinu, takže to mam podle mně ze základní školy. (Z6)“ 

6.3.4.7 Povědomí o některých jménech vyskytujících se v pokusech navržených v 

praktické části této bakalářské práce 

Tyto otázky se věnují jednotlivým postavám vyskytujícím se v antické mytologii. 

Gaia, Uranos a Okeanos jsou postavy, které se téměř nevyskytují ve Starých Řeckých bájích 

a pověstech od Eduarda Petišky a také nepatří mezi finální olympské bohy. To by, vzhledem 

k předchozí otázce vysvětlovalo, proč jejich jména většinou respondentům nic neříkala. 
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Pro ilustraci obeznámenosti některých žáků s antikou přikládám některé správnější 

odpovědi žáků. 

Kdo byla Gaia? 

„Není to něco jako se zemí? (Z6)“ 

Kdo byl Uranos? 

„Měl společně s Gaiou děti (Z7)“ 

Kdo byl Okeanos? 

 „Rozhodně něco společnýho s vodou. (Z3)“ 

Prometheus je postava, která vystupuje v mýtech probíhajících za vlády posledních 

olympských bohů a vyskytuje se ve sbírce od Eduarda Petišky. S jeho příběhem byli žáci 

vesměs seznámeni a věděli i detaily o jeho činech. 

Kdo byl Prometheus? 

„Dával lidem věci ze shora z Olympu, například oheň. (Z10)“ 

„Prometheus byl ten, co vlastně pomohl lidem, aby začali život na zemi a byl za to 

potrestán. (Z3)“ 

„Myslím, že jim (lidem) dal oheň. (Z2)“ 

Jak byl Prometheus potrestán? 

„Zavěsili ho na skálu a každý den tam přilétal orel. (Z10)“ 

„Myslím, že ho přivázali na tu skálu a nevím kdo, ale přiletěl tam nějaký pták a kloval 

do něj. (Z2)“ 

6.4 Závěr z rozhovorů 

Rozhovory se žáky mi umožnily zjistit, která témata jsou problematická a většinou 

potvrdila výsledky výzkumu z roku 2013. Žáci nemají ryze pozitivní vztah k chemii a 

nejlépe vnímají témata, která souvisejí přímo s běžným životem. Zatímco chemické reakce 

a vyčíslování rovnic nepatří mezi oblíbené (Rusek 2013). 
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Díky rozhovorům bylo možné upravit jednotlivé pokusy a příběhy tak, aby 

neobsahovaly mnoho informací z antické mytologie, které jsou pro žáky nové a bránily by 

snadnému využití příběhů pro zvýšení zajímavosti pokusů.  
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Závěr 

Bakalářská práce propojuje laboratorní činnosti studentů s jejich vědomostmi z antické 

mytologie a chováním čtyř přírodních živlů. Cílem bylo připravit sadu výukových 

experimentů propojujících školní chemické pokusy s mytologickými příběhy zaměřenými 

na přírodní živly. Ověření základního povědomí žáků o řecké mytologii proběhlo pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. 

V praktické části je sepsáno 8 experimentů. Na oheň, vodu, zemi i vzduch připadají dva 

pokusy, které jsou propojené s příběhy a postavami z řecké antické mytologie. Všechny 

pokusy vycházejí ze znalostí chemie, které by měly být probrány na základní škole podle 

příslušného školního vzdělávacího programu. U každého pokusu byla ověřena jeho 

proveditelnost. V rámci praktické části je doplněno jak vysvětlení mechanismu, podle 

kterého jednotlivé experimenty probíhají, tak popis, jakým způsobem lze aktivitu propojit s 

přidaným mýtem. 

V práci je doplněn pro správné pochopení a prezentování jednotlivých bájí také 

historický a zeměpisný kontext vývoje antického Řecka. Tyto informace jsou podstatné pro 

pochopení antických bájí a příběhů jednotlivých antických postav. 

Opěrným bodem pro využití experimentů připravených pro tuto práci je storytelling a 

jeho využití v pedagogice. Metoda storytellingu umožňuje učiteli propojit objektivní znalosti 

se světem lidí a emocí, čímž lze podle Simmons (2006) dosáhnout nejen lepšího 

zapamatování vědomostí, ale také pochopení látky. Subjektivně zabarvené informace mají 

podle Green (2004) umožnit žákům bližší vztah k tématu a vytvořit si vazbu k nově nabytým 

vědomostem.  

V rámci rozhovorů se studenty byl potvrzen předpoklad, že žáci mají minimálně 

základní znalosti antiky a řecké mytologie. Díky tomuto potvrzení je možné využít znalostí 

žáků a stavět na nich jak dalšími přidanými znalostmi z tématu antiky, tak samozřejmě i 

vědomostmi z oblasti chemie. Nepotvrdil se předpoklad, že žáci získávají historické znalosti 

výhradně v rámci všeobecného vzdělávání na základních školách, ale mnoho z nich má také 

znalosti získané v rámci svých volnočasových aktivit.  
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Připravené materiály v této bakalářské práci jsou využitelné jako výchozí bod pro 

rozšíření metody storytellingu ve výuce chemie. Zároveň je možné využít připravené pokusy 

k práci se žáky během praktické výuky. 
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Seznam příloh 

 Příloha 1 – audiozáznamy polostrukturovaných rozhovorů s žáky 

 


