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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce chemie na základní škole v 

tématu – Chemické reakce. Je rozdělena na dvě části; teoretickou a praktickou. Teoretická 

část práce definuje klíčové pojmy související s problematikou vybraných aktivizačních 

výukových metod, zaměřuje se na jejich výhody a nevýhody, a také na kritéria jejich 

volby. Blíže se věnuje metodě didaktické hry ve výuce chemie na základní škole.  

Charakterizuje také téma didaktických pomůcek ve výuce chemie na základní škole a 

v závěru blíže specifikuje vybrané téma Chemické reakce z hlediska RVP ZV i dostupných 

již existujících materiálů. Praktická část práce přináší výčet navržených výukových 

materiálů k tématu Chemické reakce s popisem jednotlivých aktivit, aplikací a prostředí, 

metodikou i doprovodnými prostředky, včetně výsledků jejich ověření ve spolupráci se 

základní školou Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech v období od března do června 

2020.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals itself with activating teaching methods in chemistry teaching at 

primary school in the teaching topic - Chemical reactions. 

 It is divided into two parts; theoretical and practical. The Theoretical part of the thesis 

defines the key terms related to the overall topic, further focuses in detail on selected 

activating teaching methods, its advantages and disadvantages, as well as criteria for 

choosing the appropriate method. Diploma more closely focuses on didactic games method 

in chemistry teaching in elementary schools. Also characterizes topic of educational tools 

in chemistry teaching in elementary school, and, in the end, closely specifies selected topic 

of Chemical reaction from FEP EE (Framework Educational Program for Elementary 

Education) and available, already existing, materials. The Practical part of the work brings 

a list of  suggested materials regarding the topic of Chemical reaction with description of 

individual activities, application and environment, methodology and support means, 

including the results of their verification in collaboration with the elementary school of 

Charlotte Garrigue Masaryk in Lány in the period between months of March and June. 
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Úvod  

Zkoumání postojů žáků v oblasti přírodovědných předmětů bylo předmětem mnoha studií 

a patří mezi podstatné výzkumné oblasti i s ohledem na jejich úspěšnost v souvislosti 

s oblibou daného předmětu. Současný stav přírodovědné gramotnosti, jak dokumentují 

kromě řady autorů (Höfer & Svoboda, 2005; Veselský & Hrubišková, 2009, Grecmanová 

& Dopita, 2010) i výsledky šetření PISA, má dlouhodobě spíše klesající tendenci. Studenti 

o předměty spadající do vzdělávací oblasti Člověk a příroda ztrácejí zájem. Dle Čížkové a 

Čtrnáctové (2007) je možné tento jev vysvětlit zkostnatělým přístupem k výuce těchto 

předmětů, který klade důraz na teorii, faktické znalosti a někdy až akademický přístup 

k učivu bez propojení s reálným životem či absence bezprostřední zkušenosti žáka. Stejně 

jako Held (2007) poukazují autorky na fakt, že učivo je příliš náročné a rozsáhlé a žáci 

navíc nemají možnost nabyté znalosti ověřit či uplatnit v praxi. Z výzkumu Grecmanové a 

Dopity (2010) přitom vyplývá, že na oblíbenost předmětu mají vliv především faktory jako 

objevování nových věcí či praktické uplatnění v životě a profesi.  

Při současném pohledu na řadu ekologických a environmentálních problémů, jakými je 

nedostatek pohonných hmot a hledání alternativních zdrojů energetických surovin, globální 

oteplování, znečištění ovzduší či kvalita a nedostatek pitné vody, kterých se přírodovědné 

předměty (včetně chemie) bezprostředně dotýkají, je přitom velice žádoucí žáky a budoucí 

členy společnosti naučit k těmto problémům přistupovat zodpovědně. Minimálně tyto 

problémy neprohlubovat, vzdělávat žáky v těchto souvislostech, a především pomoci 

vytvářet jejich vhodné postoje, hodnoty, zájmy či názory.     

Oblibu předmětu chemie zkoumali například Veselský a Hrubišková (2009). Výsledky 

jejich studie poukazují na malý zájem žáků o tento předmět, z velké části zapříčiněný 

přístupem českých učitelů, kteří v dobré víře předat žákům co nejvíce poznatků často volí 

neefektivní způsoby výuky. Nemalý podíl na situaci má jistě i nepřehledná a značně 

omezující situace kolem bezpečnosti práce, zákonů o manipulaci s chemikáliemi atd. Žáci 

v důsledku nevhodného přímého vyučování pak nemají možnost aktivně vytvářet a 

získávat vědomosti, dovednosti a postoje, jejich faktické znalosti jsou pak pasivní, 

vytržené z kontextu. Oni je dovedou sice spolehlivě reprodukovat, nikoli však samostatně 

využívat, což potvrzují i další autoři, například Škoda a Doulík (2002) nebo Bílek (2008). 
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Jedním z řešení této situace může proto být změna přístupu učitele k výuce směrem 

k využívání jiných metod výuky, kladení důrazu na praktické využití chemických znalostí 

v běžném životě nebo vyšší míra experimentů a badatelství v rámci získávání nových 

znalostí.  

Současné vzdělávání, ačkoliv je třeba zdůraznit, že novinkou tyto metody nejsou, stále 

častěji zdůrazňuje využívání výukových metod s důrazem na aktivizaci činnosti žáků. Tedy 

takových postupů, které podněcují činnost žáka, jeho zájem, motivaci. Umožňují žákům 

aktivně se účastnit výuky.  

Předkládaná diplomová práce si nedává za cíl vytvořit přehled aktivizačních metod, neboť 

tento záměr již naplnily mnohé jiné publikace. Snahou práce je vytvořit baterii 

jednoduchých návodů, úloh a úkolů, které více přibližují žákům nesnadné téma 

chemických reakcí v souladu s kritérii zmíněných metod. Učivo Chemické reakce, které 

obsahuje celky – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární 

hmotnost (RVP, 2017) je poměrně náročné, obtížné a abstraktní téma, které má řada žáků 

spojeno pouze s vyčíslováním chemických rovnic či výpočty množství neznámých 

chemikálií.  Práce se snaží poukázat na různé způsoby výuky zvoleného tématu s využitím 

různých didaktických pomůcek, aplikací, nástrojů, online prostředí atd. v závislosti na 

finanční a technické dostupnosti, časové náročnosti, úrovni digitální gramotnosti žáků i 

vyučujících.   

Práce je členěna na části teoretickou a praktickou. Teoretická část v úvodu shrnuje klíčové 

pojmy nutné pro uchopení tématu, dále přehled jednotlivých metod s aktivizujícím 

potenciálem, jejich charakteristiku, výhody a nevýhody i kritéria volby, blíže se věnuje 

tématu didaktické hry a didaktických pomůcek a v závěru charakterizuje téma chemických 

reakcí v rámci RVP a jejich pojetí na základní škole. Praktická část obsahuje přehled 

řešitelem navrhovaných aktivit k tématu chemické reakce s popisem jednotlivých aplikací, 

metodikou, doprovodnými dokumenty (harmonogram přípravy na hodinu, pracovní listy 

atd.) a záznamem z ověření předkládaných aktivit na základní škole Charlotty Garrigue 

Masarykové v Lánech.  
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Hlavní cíle pro jednotlivé části diplomové práce jsou následující:  

1) Teoretická část:  

Zmapovat odbornou i populárně naučnou literaturu a vymezit klíčové pojmy 

v problematice aktivizačních metod výuky – aktivizace, aktivita, motivace, metody, 

výukové metody. Popsat vybrané metody s aktivizujícím potenciálem z hlediska 

charakteristických znaků, výhod a nevýhod a kritérií pro volbu dané metody ve 

výuce. Specifikovat didaktickou hru a didaktické pomůcky v rámci výuky chemie 

včetně konkrétních příkladů. Charakterizovat učivo Chemické reakce v rámci RVP 

na ZŠ, dále zmapovat dostupné didaktické hry a didaktické pomůcky k výuce 

tohoto učebního tématu.  

2) Praktická část:  

Vypracovat návrhy konkrétních aktivit s aktivizujícím potenciálem k výuce tématu 

chemické reakce včetně metodiky, příprav na hodinu, doprovodných pracovních 

listů atd. Ověřit navržené výukové aktivity v praxi, vyhodnotit jejích přínos 

ověřením výsledků, diskusí s žáky. Na základě zjištěných dat výukové aktivity dle 

potřeby upravit. 
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Teoretická část  

1.1 Vymezení klíčových pojmů souvisejících s aktivizací žáků ve výuce 

chemie 

Aktivizaci žáků ve výuce chemie na základní škole se zaměřením na téma chemické 

reakce, která je ústředním bodem naší práce, chceme nejprve blíže specifikovat pomocí 

pojmů, s nimiž bude v textu dále pracováno, a které souvisí s uvedenou problematikou.  

Prvním z klíčových pojmů je aktivizace, jež by mohla být ve výchovně vzdělávacím 

procesu definována jako proces, kterým jsou lidé, jedinci ale i skupiny, záměrně směřováni 

k činorodosti s cílem vyvolat určitou aktivitu dostupnými a vybranými prostředky. 

Aktivita, jež je nesprávně díky své jazykové i významové podobnosti zaměňována či 

ztotožňována s aktivizací, je poté výsledkem, zvýšenou činností žáka. Dalo by se tedy říci, 

že učitelem aktivizovaný žák vykoná konkrétní aktivitu, jde tedy o dva následující se 

procesy (Maňák, 1998). Důležité je v tomto případě vymezit také motivaci, neboť i ona má 

významově velmi blízko k aktivizaci. Motivaci lze definovat jako pobídku (vnější 

motivace) či pohnutku (vnitřní motivace), jež usměrňuje chování a jednání pro dosažení 

konkrétního cíle. Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu je pak motivace zvnitřnění 

potřeby učící osoby se učit (Sitná, 2009; Feldmannová, 2011). Při tomto chápání významu 

pojmu poté motivace k učení předchází samotné aktivizaci, na kterou navazuje aktivita.  

Je důležité poznamenat, že uvedené klíčové pojmy nejsou výsadou moderního školství, ale 

hovoří o nich už ve svých spisech významní pedagogové jako J. A. Komenský, J. J. 

Rousseau, L. N. Tolstoj nebo J. H. Pentalozzi. Snaha více žáky zapojit do výuky se však 

v širším měřítku důrazně objevuje až na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s rozvojem 

nových pedagogických směrů. Tyto pedagogické koncepce znamenaly přerod od pojetí 

žáka, který je nucen k paměťovému učení, pasivitě, kázni a přijímání hotových informací 

od učitele, k žákovi, jenž sám řídí proces učení, je samostatný a na učení se aktivně podílí 

(Pecina & Zormanová, 2009).  

Ačkoliv s koncem devatenáctého století se objevuje mnoho různých směrů, které kritizují 

tradiční pojetí výuky, lze v nich hledat určité shodné, charakteristické znaky.  

Jedná se zejména o následující pojmy a jevy (Pecina & Zormanová, 2009): 
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• Pedocentrismus – jak je již z názvu patrné, středobodem výchovy je dítě, jež má 

svůj vlastní, individuální potenciál, nikoliv obsah či rozsah učiva (Pecina & 

Zormanová, 2009). 

• Princip individualizace – tato koncepce je charakteristická požadavkem brát 

každé dítě jako unikátní bytost s individuálními možnostmi, jimž má být 

výchovně vzdělávací systém přizpůsoben. Především v návaznosti na 

současnou problematiku inkluze a integrace je princip individualizace velmi 

důležitý (Vališová & Kasíková, 2011).  

• Projektová výuka – výuková metoda, jež je charakteristická zadáním problému, 

při jehož řešení je nutný komplexní postup propojením poznatků z různých 

oblastí. Důležitá je také spjatost s realitou každodenního života (Gošová, 2011). 

• Princip aktivity a samostatnosti – důraz při výuce je kladen na poznávací, 

citové a volní procesy žáka, který si sám stanovuje podmínky, za jakých naplní 

konkrétní cíl a za svá rozhodnutí také nese zodpovědnost, učí se plánovat, 

pracovat s informacemi, ověřovat vhodnost zvolených postupů atd (Pecina & 

Zormanová, 2009). 

Z moderních pedagogických směrů nakonec vyústila potřeba reformy stávajícího školství. 

V Československu probíhalo toto úsilí záhy po roce 1918 díky snahám řady institucí, hnutí, 

ústavů, periodik nebo vysokých škol. V současnosti v návaznosti na tzv. kurikulární 

reformy jsou myšlenky aktivizujících prvků ve výuce a celkově důraz na přenášení aktivity 

směrem k žákům opět více percipovány a diskutovány. Vzhledem k neustále postupujícímu 

vývoji technologií a poznání už není možné spolehlivě definovat, jaké schopnosti, 

vědomosti nebo dovednosti budou žáci za několik desetiletí potřebovat. Společně 

s požadavky na žáky je tak nutné měnit i styl práce, který bude v budoucnu co 

nejefektivnější a zajistí trvalost poznání. Je prokázáno, že čím aktivněji se na přisvojení si 

nových dovedností, znalostí a schopností člověk podílí; co sám vymyslí, o čem rozmlouvá, 

co vydedukuje či si prakticky vyzkouší, tím lépe si danou problematiku osvojuje (Lacina & 

Kotrba, 2015).        

Výukové metody již ze samotného původu svého názvu, tedy methodos – cesta k cíli, 

znamenají způsob plánovitého uspořádání koordinovaného jednání učitele i žáka, které 
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vede k naplnění určitého výchovně vzdělávacího cíle. Výukové metody jsou prostředkem 

k osvojení výukového obsahu (Zukerstein, 2012). Výběr vhodné výukové metody je 

stěžejní pro naplnění zvoleného výchovně vzdělávacího cíle (více viz kapitola 1.2.3).   

Výukové metody lze klasifikovat z mnoha pohledů a mnozí autoři se také různí v názoru 

na jejich třídění. Podrobný soupis klasifikace metod, jenž respektuje řadu důležitých 

aspektů třídění, blíže rozvádějí například Lerner (1986), Skalková (1999) nebo Maňák a 

Švec (2003). Je důležité poznamenat, že pojetí a využívání metod se stejně jako vzdělávání 

vyvíjí a mění.  

1.2 Aktivizační metody ve výuce chemie 

1.2.1 Charakteristika aktivizačních výukových metod 

Aktivizační výukové metody lze definovat jako takové postupy, při nichž se žák aktivně 

podílí na procesu učení. Výuka je individuální a reflektuje schopnosti a zároveň také 

potřeby každého žáka, čímž se stává variabilnější a svobodnější, což plyne právě 

z nesourodosti a zvláštností všech podílejících se aktérů. Zde je možné spatřovat nejspíš 

největší rozdíl od klasických výukových metod, neboť tam je v centru dění učitel, jehož 

výkladu a stylu výuky se musí přizpůsobit žáci (Víška, 2009). Základním kamenem 

poznání je osobní prožitek. Zpravidla se jedná o metody hravé, zábavné a poutavé, jež cílí 

na individuální psychologické procesy související se samou konstrukcí poznatků a svou 

základní podstatou zvyšují motivaci žáků v procesu učení. Rozvíjí především kritické 

myšlení a schopnost učit se, neboť žáky staví do problémů a situací, kdy mohou aplikovat 

své vědomosti, dovednosti či postoje. Je přitom podporována kreativita, tvořivost, 

individuální myšlení, vlastní aktivita, kooperace, debata a jiné (Zukerstein, 2012).  

Lze říci, že aktivizační výukové metody si kladou za cíl upustit od klasických monotónních 

metod, a využívat více flexibilní podobu, jež žáka přirozenou formou vtáhne do 

problematiky a přitáhne jeho zájem a pozornost. Charakteristická pro aktivizační metody je 

také změna vnímané role pedagoga a žáka. Učitelova role se posiluje, získává větší 

pravomoci, nicméně také mnohem více zodpovědnosti za výběr metod, obsah a rozsah 

učiva, přípravu na výuku atd. Ačkoliv nepozbývá své vůdčí role pedagoga ve výchovně 

vzdělávacím procesu, důraz je kladen na seberealizaci a vývoj žáků, jejich samostatnou 
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práci a odpovědnost za své výsledky. Důležitý je také vztah učitele a žáka, jenž je 

charakteristický spoluprací a bere oba aktéry jako partnery (Lacina & Kotrba, 2015).  

Je důležité zdůraznit principy, na jejichž základu aktivizační metody jako nástroje 

konstruují žákovo poznání. Podstatná je převaha samostatné činnosti žáka, která podporuje 

vytváření vlastních hypotéz o poznávané realitě. Toto prvotní poznání se nazývá 

prekonceptem. Není přitom podstatné, zda závěry odpovídají realitě. Ověřování 

pravdivosti těchto prekonceptů žáci provádějí operováním s těmito závěry v praxi, ve 

vhodných podmínkách, například srovnáváním svých závěrů se spolužáky v diskuzích 

nebo aplikací svého postupu při řešení konkrétního problému. Tím jsou žáci nuceni o 

svých prekonceptech přemýšlet, přetvářet je, hodnotit, srovnávat a na základě 

experimentování, posouzením nových informací, reflexí a konceptualizací rozhodovat o 

jejich správnosti či nesprávnosti (Zukerstein, 2009; Lacina & Kotrba, 2015). Rozvíjí se tak 

jejich pojmové struktury, obohacují se o nové pojmy a nové spojitosti, dochází však také 

k rozvoji osobnosti žáka, což je především v současném pojetí vzdělávání důležitá 

proměnná (Švec & Maňák, 2003).  

Podstatným a neopomenutelným prvkem aktivizačních výukových metod je změna 

přístupu žáka k vyučování, právě snahou zaujmout žáka, vtáhnout ho do problematiky, 

předestřít mu problém a tím jej motivovat. Tato myšlenka úzce souvisí se změnou vztahu 

učitele a žáků na rovnocenné partnery učitele, kteří se aktivně podílejí na svém učení 

(Lacina & Kotrba, 2015).  

Dělení aktivizačních výukových metod 

Výčet aktivizačních metod je velmi obsáhlý, budou proto uvedeny pouze některé metody 

vhodné k využití v hodinách chemie na druhém stupni základní školy a pro účely této 

práce vybrané prostudováním dostupné literatury.  

1. Problémové vyučování 

Jak již bylo uvedeno výše, právě konkrétní problém stojí na počátku jakékoliv aktivizující 

metody. Počáteční situací při tomto typu vyučování je tzv. problémová situace. Jedná se o 

okolnost, při které je žák konfrontován s problémem, jenž není schopen vyřešit na základě 

stávajících poznatků. V závislosti na uvážení pedagoga může být problém různě náročný, 
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ať už se jedná o problém v naplnění cíle úkolu (př. demonstrační pokus vedoucí 

k objasnění chemického zákona), problém ve způsobu naplnění úkolu (př. chemické 

výpočty) nebo problém v podmínkách úkolu (př. průběh reakce za různých reakčních 

podmínek) atd. (Pecina & Zormanová, 2009).  

Problém může pedagog vytvořit poměrně snadno – formou hry, kvízu, situací přiblíženou 

v psaném textu, inscenací určité problematiky atd. (Lacina & Kotrba, 2015). Nemusí se 

také jednak o komplexní problém, ale například o problémové otázky – Co je příčinou 

barevné změny roztoku? Dokaž, že v této reakci skutečně vzniká tato látka. Jak lze použít 

produkt této reakce v běžném životě? (Maňák, 1997). Zvláště v přírodovědném vzdělávání 

hraje problémové vyučování důležitou roli, neboť podporuje myšlení, vytváření hypotéz, 

objevování, bádání a experimentování. Důraz je kladen na smyslovou percepci, teoretické i 

empirické poznávání.   

Žák při tomto druhu výuky nejprve zjišťuje, jaké poznatky potřebuje, aby zadaný problém 

byl schopný vyřešit. Dále analyzuje způsoby, jimiž chybějící informace může získat, ať už 

se jedná o dotaz na učitele, předávání informací mezi žáky, studiem literárních zdrojů atd. 

Z dostupných informací nakonec řeší předestřený problém či otázku (Lacina & Kotrba, 

2015).  Obrovskou výhodou přitom je, že i nepovedený postup, pokus, experiment atd. je 

zdrojem informací pro žáka, vyhodnocení stávajících hypotéz a tvoření těch nových.  

Problémové metody navíc tvoří základ pro rozvoj klíčové kompetence k řešení problémů, 

jež definuje Rámcový vzdělávací program pro základní i gymnaziální vzdělávání (RVP 

ZV, 2017). 

Mezi konkrétní aktivity problémového vyučování lze řadit například (Lacina & Kotrba, 

2015):  

− případové studie, pro něž je příznačný faktografický popis reálné situace, kterou 

žák musí vyřešit – př. popis nehody v laboratoři (požár, únik chemikálií, popálení, 

poleptání), při které má žák navrhnout postup ochrany osob či majetku 

− heuristické metody, pro které je charakteristická samostatná snaha žáka vyřešit 

problém hledáním poznatků a nových souvislostí – př. laboratorní cvičení doplněné 

otázkami; proč, z jakého důvodu, co se stane když, jak vyřešíš a jiné.  
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− metoda černé skříňky, kdy žáci znají pouze vstupní a výstupní informace, ale 

neznají mechanismus přeměny – př. zadání chemické reakce, při které se odhaluje 

mechanismus reakce, přenos elektronů, zánik a vznik nových vazeb atd.  

− metoda konfrontace, kde jsou studenti seznámeni nejméně se dvěma správnými a 

pravdivými teoriemi, které jsou však protichůdné, žáci mají prokázat a argumenty 

obhájit, proč a za jakých podmínek teorie platí – př. Jaderná energie je bezpečný 

zdroj energie vzhledem k životnímu prostředí (z hlediska fosilních paliv a jejich 

dopadu) X Jaderná energie je nebezpečný zdroj energie vzhledem k životnímu 

prostředí (z hlediska havárií a úniku radiace).  

− metoda paradoxů, jež je příznačná rozporem mezi teoretickou tezí (zákonem, 

poučkou) a praxí a jejímž cílem je stanovení podmínek platnosti teze, falzifikace, 

určení výjimky či odchylky atd. – př. hustota ledu atd. 

− práce s textem, buď reproduktivní (získávání informací přímo z textu) nebo 

produktivní (řešení problému, jenž text představuje). Metoda pak nabízí širokou 

škálu využití, ať už se jedná o zachycení hlavních myšlenek, dokončování vět, 

volné psaní, konstrukce pojmových či myšlenkových map, doplňování textu, 

oprava chyb, metoda I.N.S.E.R.T. atd. (Vališová & Kasíková, 2007).  

− metoda předvídání; jak již název napovídá, jedná se o způsob učení, pro který je 

typické přiblížení provokativního či sugestivního problému, položení otázky, která 

nemusí být jasně a správně zodpověditelná. Je důležité žákům vysvětlit, že nejde o 

prosté hádání, ale myšlenkové úkony, které operují s již existujícími vědomostmi, 

proto je vhodné požadovat také zdůvodnění odpovědi. – př. Co se stane, pokud 

nechám zreagovat tyto dvě látky? Jak to bude vypadat, až dojdou zásoby fosilních 

paliv?  

 

2. Diskuzní metody 

Diskuze či rozhovor, to jsou neoddělitelné součásti učitelské práce a komunikace. I zde lze 

spatřovat spojitost s dalšími aktivizačními metodami, neboť základem diskuze je problém; 

palčivá otázka, morální dilema, kontroverzní téma atd. Podstatou těchto metod není jen 

komunikace mezi učitelem a žákem, ale také mezi žáky navzájem, při kterých si aktéři 



16 

 

sdělují a vyměňují své názory, zkušenosti, hypotézy, postoje, hodnocení a jiné, a právě na 

základě konfrontace s myšlenkami ostatních účastníků diskuze stávající informace 

přehodnocují, mění, získávají nové informace, začleňují informace do hlubších celků, což 

vede k řešení stanovených problémů. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že žáci se kromě 

získávání nových poznatků, znalostí, vědomostí a dovedností rozvíjí také po stránce 

komunikační, ale i postojové či osobnostní. Díky rozpravám se žáci učí formulovat své 

myšlenky, obhájit svá stanoviska, argumentovat, ale také naslouchat druhým, tolerovat je, 

vcítit se do nich atd. Nelze samozřejmě opomenout i blahodárný vliv diskuzních metod na 

kolektiv (Pecina & Zormanová, 2009; Zormanová, 2012a).  

Výběrem vhodných témat lze žáky motivovat k dohledávání průkazných informací, učit je 

ověřovat pravost informací, pracovat se zdroji, podkládat své argumenty fakty. V závislosti 

na zkušenostech žáků lze diskuzi moderovat nejen učitelským dozorem, ale tuto roli může 

přejmout i některý z žáků, tím se metoda dostává na zcela jinou úroveň a moderátor rozvíjí 

své organizační schopnosti, učí se shrnovat a vybrat podstatné informace z diskuze, 

zaznamenávat její výsledky (Lacina & Kotrba, 2015).   

Mezi konkrétní aktivity diskuzních metod lze řadit například:  

− diskuze a přednáška; například před zahájením výuky o konkrétním tématu jako 

motivační prvek vzbuzení zájmu žáků o téma a zároveň zdroj informací pro učitele, 

jaké poznatky o tématu žáci mají, nebo naopak po výuce konkrétní látky, ve které 

dochází k sumarizaci faktů, zopakování a procvičení, učitel zároveň vyhodnocuje, 

jak látku žáci pochopili, jaký je jejich pohled na problematiku atd (Zormanová, 

2012a). – př. Říká se, že alkohol je metlou lidstva. Souhlasíte? 

− diskuze na bázi hypotézy; v tomto případě je nutné předem žáky seznámit 

s konkrétními myšlenkami či názory, následně se získané informace aplikují a 

procvičují v diskuzi – př. Je pravda, že nasycené mastné kyseliny škodí zdraví? 

− panelová diskuze; čili metoda, které se účastní žáci a odborníci v konkrétních 

oborech, tématech atd. Počátek diskuze je věnován odborníkům, jenž prezentují svá 

stanoviska a následně probíhá debata (Zormanová, 2012a) – př. diskuze 

s výživovými poradci, jaderními chemiky, organickými chemiky atd. 
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− Phillips 66; metoda, jež nese název svého autora a číslo metodiky – žáci tvoří 

skupiny po šesti, v nichž 6 minut debatují o určité problematice. Po každém kole 

pak mluvčí skupin seznamuje ostatní s výsledkem diskuze a rozpráví s ostatními 

mluvčími (Zormanová, 2012a) – př. výběr nevhodnější pohonné hmoty/paliv 

(faktor ceny, ekologie, obnovitelnosti atd.) 

− Snowballing – metoda sněhové koule nejprve zadává úkol každému žákovi zvlášť, 

studenti pak utvářejí dvojice, následně čtveřice, či dokonce skupiny po osmi. 

Řešená problematika zůstává stále stejná, ve skupinách však dochází ke konfrontaci 

různých názorů a způsobů řešení úkolu. Ve skupině je navíc opět možné rozdělit 

role tak, aby se do zpracování zapojili všichni žáci (Sitná, 2009) – př. plasty (stejný 

text s různými otázkami – výhody využívání, nevýhody využívání, recyklace, 

dopad na životní prostředí, alternativní suroviny atd.)   

− Návštěvníci – v případě této metody jsou vytvořena stanoviště dle počtu skupin 

žáků. Každé stanoviště předestírá určitý problém, který mají žáci řešit. Po uplynutí 

doby vymezené k řešení problému se skupinka přesouvá k dalšímu stanovišti, 

zároveň však vždy na stanovišti zůstává jeden člen, který nově příchozí skupinu 

informuje o problému, pohledu na situaci a postupu řešení, který jeho skupina 

vymyslela. Nová skupinka pak pokračuje v řešení tohoto problému. Následuje 

společné vyhodnocení práce (Lacina & Kotrba, 2015) – př. příklady první pomoci 

po kontaktu s chemikáliemi, ohněm, poleptání atd., hoření různých materiálů a 

výběr prostředků k uhašení požáru.  

− Metoda konsenzu se liší od výše uvedených typů metod především tím, že jádro 

diskutujících je tvořeno jen několika málo žáky, nejlépe různých povahových rysů, 

názorů, projevu i vědomostí, kteří diskutují na nějaké konkrétní téma. Zbytek žáků 

tuto skupinu pozoruje, zaznamenávají své postřehy anebo odpovídají na otázky, jež 

učitel před diskuzí zadal. Cílem metody je dojít k jednotnému návrhu – konsenzu, 

který vynesou buď sami diskutující, mohou jej však také shrnout a vyhodnotit 

přihlížející, popřípadě učitel, který by měl také celou debatu ukončit (Ouroda, 

2000) – př. Cirkulace a recyklace surovin.  
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3. Situační metody 

Jak již samotný název této výukové metody přibližuje, vychází z reálné situace – vhodné, 

řešitelné a uspořádané, jenž sice respektuje obsah vzdělávání konkrétního předmětu, často 

však tento rámec přesahuje. Žáci přitom nemají dostatečné množství informací. Principem 

metody je žáky situovat do konkrétního problému, situace, do které se mohou vžít a již 

mají řešit. Tento postup zahrnuje jednak analýzu problému a jeho následné řešení. 

Základem je přitom podat žákům situaci tak, aby byla co nejvíce podobna realitě 

každodenního života. Obvykle má tato modelová situace více řešení často propojující více 

vzdělávacích oblastí a žáci se učí nejen tato řešení hledat, ale také zvažovat nejvhodnější 

z nich. Tím se připravují na skutečnost (Skalková, 2007).  

Jak uvádí Lacina & Kotrba (2015) lze modelovou situaci žákům přiblížit různými 

prostředky, nejčastěji jako tištěný či online textový materiál, krátký příběh nebo literární 

úryvek či odborný článek, lze však situaci zprostředkovat také pomocí audio nebo 

videonahrávek, počítačové podpory atd. V takovém případě lze využít krátký film, 

reklamu, audio příběh filmovou scénu atd.  

Úkolem žáků je rozbor problému, hledání informací, prozkoumání podkladů. Základem je 

pochopení zásadních vztahů, pohnutek a důsledků. Na základě těchto dat stanovují původ 

vzniku problému a doporučují opatření, jenž řeší soudobou situaci. Přitom je žádoucí 

nalézt alternativní řešení a vymezit preventivní opatření, která by zabraňovala opakování 

demonstrované situace. Žáci s pedagogem by také měli vybrat nevhodnější řešení, které by 

lze za konkrétních podmínek realizovat v praxi (Průcha, 2003).  

Ačkoliv situace má statický charakter, zachycuje tedy problém v daném okamžiku, lze po 

na závěr žákům představit vývoj situace na základě konkrétních řešení, opět všemi 

různými výše uvedenými způsoby (Lacina & Kotrba, 2015).  

Mezi konkrétní aktivity situačních metod lze řadit například:  

− Rozborové metody, jíž by mělo předcházet samostudium zvoleného problému. 

Rozbor situace, hledání souvislostí, vztahů, příčin i důsledků je na samostatné práci 

žáků, kteří na základě svých pokladových materiálu diskutují o řešení problému. 
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Cílem by přitom mělo být jednotné rozhodnutí o řešení (Lacina & Kotrba, 2015) – 

př. téma globálního oteplování.  

− Metoda konfliktní situace – při této metodě je studentům nastíněn spor dvou lidí 

z konkrétní oblasti, který by měl být podán jasně, stručně a přehledně, přičemž je 

důraz stále kladen na praxi, reálné situace, střed zájmů, hodnot, postojů atd. 

Konfliktní metody přitom cílí více na morální, etické, kulturní a jiné výchovně 

vzdělávací oblasti než na faktografické znalosti. Na základě známých faktů 

prezentovaných žákům by se ti měli učit na vzniklou situaci správně reagovat a 

řešit ji. Velmi často přitom neexistuje jednotné stanovisko nebo jediná správná 

odpověď, neboť důraz je kladen na mezilidské vztahy, které často jednoznačné 

řešení ani nemají. Jde spíše o snahu zamyslet se nad kladnou ale i zápornou stránku 

problematiky a poukázat na fakt, že svět není pouze černobílý (Lacina & Kotrba, 

2015) – př. genové inženýrství v lidském životě, GMO potraviny.  

− Bibliografické metody – jsou zvláštním případem situačních metod, kdy se žáci 

pomocí různých materiálů (textů, odborných článků, nahrávek rozhovorů, 

dokumentů atd.) dozvídají životopisné informace významné osobnosti a na základě 

tohoto studia se snaží zodpovědět na otázky, jak by se daná osoba chovala v určité 

situaci (Lacina & Kotrba, 2015) – př. životopisy Marie Curie-Skłodowské, 

Jaroslava Heyrovského, Otty Wichterleho a dalších.  

 

4. Inscenační metody 

Inscenační metody jsou svým principem podobné metodám situačním, opět je zde 

snaha žáky učit prostřednictvím reálných situací, nicméně důraz je kladen na sociální 

učení žáků kombinací hraní role a řešení problému. Přitom se učí vcítit se do jiného 

člověka, vnímat jeho pohnutky a příčiny jeho chování, prožívat situaci jeho očima atd 

(Lacina & Kotrba, 2015). Dle Koláře & Šikulové (2007) si jsou inscenační metody 

blízké s didaktickými hrami nebo dramatizací. Obvykle se využívají právě k zažití 

aktuálních problémových situací, například šikany, xenofobie, rasismu atd.  
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Z hlediska časové náročnosti se inscenační metody řadí mezi náročnější postupy 

především z hlediska pedagoga, který musí rozepsat jednotlivé role ve scénáři, který 

reflektuje realitu života (Sitná, 2009).  

Mezi konkrétní aktivity inscenačních metod lze řadit například (Zormanová, 2012a): 

− Strukturované inscenace, pro kterou je příznačný popis role i situace – 

podrobně rozepsané, přehledné a předpřipravené. Učitel přebírá roli režiséra, 

jenž koriguje přípravu a průběh inscenace.  

− Nestrukturované inscenace, při kterých dostanou žáci popis výchozí situace, 

avšak chybí popisy jejich rolí, tím celé provedení získává improvizovaný ráz a 

tedy i vyšší požadavky za aktéry.   

Ačkoliv inscenační metody se svou podstatou hodí spíše do jazykových předmětů či 

výchov, lze je realizovat i v chemii například nácvikem situace první pomoci za různých 

podmínek, sehráním historických milníků nebo slavných objevů vědců, či sehrát 

jednoduché chemické reakce, přesun vodíkového kationtu mezi kyselinou a zásadou, 

charakteristických skupin, vznik uhlíkatých řetězců atd.  

 

5. Brainstorming, Brainwriting  

Brainstrorming, který lze volně přeložit jako burzu nápadů nebo také bouři mozků, vznikl 

již ve 30. letech 20. století v USA, původně v oddělení marketingu. Jedná se o diskuzní 

skupinovou metodu, kdy se k dané problematice vyjadřují všichni účastníci řešení a 

předestírají své nápady. Hlavním principem je přitom myšlenka, že na základě podnětů 

ostatních členů skupiny vymyslí účastníci více, než by vymyslel jednotlivec. Ve škole lze 

tuto metodu aplikovat při řešení problémových situací, vymýšlení postupů a strategií, kdy 

učitel nejprve seznámí žáky s problémy a následně žáci vymýšlí a přináší své návrhy 

řešení. Je přitom velmi důležité, aby učitel zajistil dostatečně uvolněnou a přátelskou 

atmosféru, ve které se žáci nebudou bát nebo zdráhat vyslovit svůj názor, nápad, strategii a 

podobně. Zároveň se nápady nijak nehodnotí, neshazují, nekomentují, neboť i 

sebehloupější nápad může být inspirací pro další řešitele. Kritika nápadů nastává až 

v dalších fázích řešení. Zároveň je důležité, aby se všechny nápady pečlivě 
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zaznamenávaly, tuto roli může vykonávat zapisovatel, který se nutně nemusí podílet na 

procesu vymýšlení. Produkce nápadů může být rovněž strukturovaná (každý žák se 

k problematice vyjadřuje) i nestrukturovaná (žáci spontánně vyslovují své názory a 

nápady) (Černý, 2016; Pecina & Zormanová, 2009). 

Problémy, které se nejlépe hodí pro uváděnou metodu a které účastníci řešení mají mít 

neustále na očích, by měly mít větší množství řešení, neboť podstatou je právě 

shromáždění co největšího množství různých postupů (převaha kvantity nad kvalitou). 

Společné řešení dle autora metody Alexe Osborna podporuje kreativní asociativní myšlení 

řešitelů. Nemusí jít přitom nutně o problém, jenž bude dořešen, popřípadě není nutné ani 

najít správné řešení. V dalších, oddělených fázích řešení problému je vhodné s nápady dále 

pracovat, třídit je dle vhodných kritérií (časová, finanční náročnost, shodnost s cíli atd.), 

doptávat se – například: Je tento nápad realizovatelný? Je časově proveditelný? Je 

výhodný? Není tento postup zbytečně složitý? (Pecina & Zormanová, 2009).    

V případě brainwritingu jde o metodu, která velmi úzce souvisí s brainstormingem, 

nicméně je vhodnější formou pro stydlivé či nezapojující se žáky, neboť je tento postup 

stavěn na stejných principech, ale v psané formě. V takovém případě mohou například žáci 

své nápady psát na kolující papír (Zukerstein, 2012). Anonymitu je možné vytvořit také 

pomocí nepodepsaných papírů nebo s využitím počítačových webů či aplikací – například 

Mentimeter1 nebo online nástěnky2.   

Dle Sitné (2009) využitím těchto metod dochází mimo jiné k rozvoji komunikačních, 

personálních a sociálních kompetencí a také kompetencí k řešení problému.  

Metody brainstormingu i brainwritingu řada autorů (Zukerstein, 2012; Víška, 2009; Lacina 

& Kotrba, 2015) zařazuje pod diskuzní metody, mají proto i využití v podobných 

výukových celcích. Ve výuce chemie by metody šly využít například při vymýšlení 

postupu výroby či získávání chemických prvků či sloučenin, navržení co největšího 

množství využití konkrétních látek (acetylen, alkoholy, aromáty a další), návrh co 

nejvyváženějšího jídelníčku z hlediska zastoupení bílkovin, sacharidů a lipidů nebo řešení 

 
1 Dostupné z webu https://www.mentimeter.com/  
2 Dostupné z webu například https://padlet.com/ 

https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
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ekologických otázek s využíváním plastů, řešení nadměrných emisí skleníkových plynů, 

dopadů globálního oteplování a jiné.  

 

6. Projektové vyučování  

Autorem dnes velmi oceňovaného projektového vyučování je John Dewey, americký 

filozof, psycholog a pedagog, který svá teoretická východiska ověřoval na experimentální 

škole v Chicagu. Samotou metodu projektového vyučování rozpracoval Deweyův žák 

William Kilpatrick (Pecina & Zormanová, 2009). 

Pro projekt je charakteristická blízká spojitost mezi problémem a skutečností, s níž se žáci 

denně setkávají. Typicky se jedná o komplexní problém spjatý s životní realitou, jenž žáci 

řeší víceméně samostatně, důraz je přitom kladen na získávání zkušeností. Tématem by 

měl naplňovat zájmy a potřeby žáků, také být aktuální. Řešení je obvykle realizováno 

skupinou žáků, tudíž dochází k rozvíjení komunikační, personálních a sociálních 

kompetencí žáků. Cíl projektu bývá jasně stanoven, konkretizován v podobě výrobku, 

konkrétního řešení atd. Příznačné pro projektové vyučování je také pluralita témat a 

mezipředmětové vztahy, často přesahuje rámec školního prostředí (Zormanová, 2012b; 

Pecina & Zormanová, 2009).  

Co se jednotlivých fází projektu týče, jedná se o tyto; stanovení a formulace cílů a 

výsledků, plánování (činností, otázek, témat, kalkulace materiálu, času, nákladů atd.), 

realizace, zhodnocení a prezentace výsledků (je přitom důležité, aby hodnocení vyřkl 

učitel, ale i ostatní žáci) (Zormanová, 2012b).  

Z hlediska témat se k realizaci hodí nejvíce oblasti propojující přírodovědné předměty, 

například zdravá životospráva (chemické vlastnosti makro i mikroživin, biochemické 

procesy), kouření, alkoholismus či zneužívání drog (chemické vlastnosti zmíněných látek, 

účinky na organismus) nebo ekologická témata jako třídění odpadů (poločasy rozpadu 

různých surovin, jejich chemická výroba, výhody a nevýhody zpracování, alternativní 

suroviny atd.).  
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7. Mentální mapování 

Mentální či také myšlenkové mapy propojují učení s grafickým uspořádáním myšlenek, 

které jsou tříděny dle vzájemných vztahů využívaných pojmů. Metoda se využívá 

především pro své logické organizování pojmů do struktur, jež žákovy umožňují 

nahlédnout na problematiku jako na ucelený komplex dat. Učí žáky systémově myslet 

(Maňák, 2011).  

Postup vytvoření myšlenkové mapy obvykle zahrnuje zanesení klíčového tématu, pojmy, 

termínu, otázky atd. do středu vytyčené plochy, poté dochází k vytvoření vztahů s dalšími 

informacemi, které s klíčovým pojmem souvisí. Tento vztah, orientaci či důležitost lze 

vyznačit pomocí čar, šipek, barev a dalších symbolů. Je přitom na místě pracovat se 

stručností a jasností (Maňák, 2011).  

Myšlenkové mapy lze snadno využít ve všech fázích hodiny, ať už je to motivační, kdy 

žáci zaznamenávají, jaké pojmy je napadají v souvislosti s konkrétním tématem, 

opakovací, využít jich lze například i při přípravě na písemnou práci atd. Realizovat je lze 

v papírové formě, v současnosti lze však využívat i online nástroje, například Creately3. 

Nejen, že online vytvořené mapy je možné dále rozvíjet a mapa může žáky provázet celým 

výukovým tématem, lze je také velmi snadno sdílet a zapojit do jejich tvorby všechny 

žáky. Jsou také vhodné ke kombinaci s dalšími výukovými metodami, například 

brainstormingem nebo jako výsledný produkt projektů.  

Ve výuce chemie by se myšlenkové mapy daly využít zejména v tématech, které obsahují 

větší množství systémů a kategorií, například typy chemických reakcí, 

dvouprvkové/tříprvkové sloučeniny, periodická tabulka prvků a její charakteristické 

vlastnosti atd.  

 

1.2.2 Výhody/Nevýhody implementace aktivizačních prvků do výuky  

Následující výčet je jistým způsobem diskutabilní, uvádí výhody i nevýhody, které zmiňují 

autoři různých publikací, nicméně je třeba zdůraznit, že tato negativa a pozitiva nelze 

úplně zobecnit. Každá aktivizační metoda je individuální a má své klady i zápory. Nadto 

 
3 Dostupné z webu https://creately.com/ 

https://creately.com/
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nelze opominout další faktory; počet žáků ve třídě, složení třídy, věk žáků, klima třídy i 

školy a podobně, jenž má také vliv na efektivitu metod.  

Tento výčet pouze poukazuje na některé z nich.  

Výhody: 

Přístup studenta k vyučování 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1, právě změna pasivního stavu žáka během výchovně 

vzdělávacího procesu charakteristická pro vyučování před vznikem moderních a 

alternativních směrů, na stav aktivní, je jednou z největších výhod využívání aktivizačních 

metod a forem výuky. Právě vlastní zapojení, prožívání a nabývání zkušeností v roli 

učitelova partnera umožňuje žákům efektivně naplňovat svůj učební potenciál. Tato 

východiska vycházejí z poznatků psychologie učení (Lacina & kol., 2016; Lacina & 

Kotrba, 2015). Jak poukazují Pecina a Zormanová (2009), aktivizující metody jsou 

konstruktivně orientovány, čili nepodporují přímé předávání hotových poznatků učitele 

žákům, ale kontrakci vlastního poznání.  

Kooperace žáků  

Cílem řady uváděných metod je naučit žáky, že složitější či komplikované úkoly nebo 

problémové situace je výhodné řešit ve spolupráci s ostatními žáky. V takovém případě je 

však nutné naučit se rozdělit a přijmout určité povinnosti a zodpovědnost, přidělit členům 

skupiny konkrétní práci, rozvrhnout plán činností, a to vše s respektem, tolerancí, slušností 

a úctou. Tím se žáci učí sebeprezentaci, formulovat své myšlenky a názory, argumentovat, 

přijmout a vyslechnout názory a soudy jiných osob nebo akceptovat kritiku. Ačkoliv se 

jedná především o sociální a komunikační dovednosti, je jejich rozvoj nadmíru důležitý 

v osobním i pracovním životě každého člověka (Lacina & Kotrba, 2015; Pecina & 

Zormanová, 2009).  Tuto skutečnost koneckonců zrcadlí i klíčové kompetence RVP.  

Motivace k učení  

Jak uvádí Mojžíšek (1988): „Má-li být učení žáků přirozeným volním procesem, mají-li 

žáci projevovat při učení i při jakékoli školní práci volní úsilí, musí být jejich práce 

motivována.“ 
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K tomu, aby jakákoliv výuková metoda byla efektivní, je zapotřebí, aby žáci chápali, co 

vlastně dělají a také proč, a aby měli o danou problematiku alespoň základní zájem. 

Motivaci lze definovat jako pohnutku, hybnou sílu, která dynamizuje žáka k určité 

činnosti. Vychází přitom z mnoha faktorů, ať už se jedná o osobnost žáka, jeho aktuální 

potřeby a touhy, vychází ze zkušeností, vědomostí, dovedností a podobně. Motivaci žáků 

můžeme rozdělit na vnitřní (naučené i vrozené potřeby) a vnější (tzv. popudy ve formě 

odměn a trestů). Přitom pozitivní motivace, jež představuje odměnu, je z hlediska 

odborníků v procesu učení nepostradatelnou. V procesu vzdělávání jsou zdroji motivace 

poznávací potřeby (přirozená touha smysluplného poznání, porozumění, snaha „přijít 

věcem na kloub“), sociální potřeby (snaha dobrých vztahů, získání určitého vlivu 

v kolektivu) a výkonové potřeby (vysoké ale přiměřené nároky, potřeba dosahovat 

úspěchů) (Nováková, 2014).  

Možností, jak motivovat žáky prostřednictvím aktivizačních metod, je celá řada. Může to 

být například propojení probírané látky se životem, protože žáci chápou, že se neučí jen 

pojmy, ale věci, které mohou reálně využít. K tomu lze velmi snadno aplikovat například 

metodu případových studií nebo projekty (Lacina & kol., 2016). Aktivizující metody jsou 

také obvykle hravé, zábavné, soutěživé. Zařazením soutěžních prvků nebo efektivně 

vedenými problémový hodinami lze snadno aktivizovat sociální, poznávací i výkonové 

potřeby (Nováková, 2014). K efektivnímu využití těchto metod je zapotřebí přátelské a 

uvolněné atmosféry. I to podněcuje žáky, aby se nebáli, nestyděli a rozvíjeli svůj potenciál 

(Pecina & Zormanová, 2009).  

Jak uvádí Lacina & kol. (2016), velmi motivační je i způsob uvedení do problematiky. 

Většina aktivizujících metod dbá na zasazení látky do kontextu, do souvislostí. Tak žák 

celou dobu chápe, že se neučí jen výčet neznámých pojmů, ale že vše souvisí se vším a 

v jeho životě mají všechny naučené pojmy své využití.  

Motivace a zájem žáka o určitou oblast vzdělávání také může vést ke konkrétní profilaci a 

snadnějšímu zaměření do budoucího profesionálního života (Pecina & Zormanová, 2009).   
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Zvyšování pozornosti 

 

Obrázek 1 Křivka pozornosti (Petty, 2006) 

Je důležité si uvědomit, že pozornost žák neztrácí jen během dne, ale i během jedné 

vyučovací hodiny, což názorně vystihuje obrázek 1. Dle Laciny & kol. (2016) jsou žáci 

schopni udržet pozornost mezi 15 a 20 minutami. K efektivnímu vyžití hodiny je tak na 

místě zařadit některou z aktivizujících metod v pomyslném středu hodiny tak, aby se žáci 

opět koncentrovali. Také je důležité zmínit, že změna stylu výuky působí stejně tak na 

učitele, jehož únava během dne samozřejmě narůstá. Nepochybně není vhodné zapomínat, 

že křivka se mění i během dne, čemuž by mělo odpovídat i rozvrhové rozložení 

vyučovacích hodin, nicméně je zde řada proměnných, mimo jiné i fakt, že křivka 

pozornosti není pro každého stejná. Z tohoto hlediska jsou aktivizační metody a jejich 

zařazování především v odpoledních hodinách nepostradatelné (Lacina & kol., 2016).  

Zapojení více smyslů 

Mnoho autorů (např. Mareš, 1998; Sovák, 1990; Felcmanová, cit. 2019) poukazují na fakt, 

že ne všichni žáci se učí dle stejných parametrů. Kromě jiného uvádějí také různé učební 

styly dle preferovaného smyslu. V takovém případě existují čtyři typy žáků; auditivní 

(preference sluchu – přednáška, výklad, diskuze), vizuální (preference zraku – tištěné 

materiály, myšlenkové mapy, schémata), kinestetický (preference pohybu a hmatu – 

manipulace s pomůckami, demonstrační pokusy, zážitky) a slovně pojmový (preference 

logiky – abstraktní myšlení, nadhled, rozlišení hlavního a vedlejšího učiva).  
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Z pohledu současného vzdělávání, kterému dominuje frontální výkladová výuka, je 

poměrně jasné, že především kinestetické typy žáků jsou značně omezeny, rovněž pak typy 

vizuální a slovně pojmové. Aktivizující metody v řady případů dovolují zapojení více 

smyslů prostřednictvím propojení práce s tištěnou literaturou, přednáškou, vytvářením 

pojmových map nebo schémat, vytvářením hmatatelných výrobků při projektech, 

pohybových her nebo soutěží a podobně. V takovém případě dochází k uspokojování 

potřeb daleko širšího počtu žáků, než je tomu u klasických metod výuky (Lacina & kol., 

2016).  

Diagnostika 

Z nástinu řady aktivizačních metod vyplývá, že mnoho z nich kromě učení posiluje a 

podporuje i práci ve skupině. To kromě zlepšení celkového stavu třídního kolektivu nabízí 

pedagogovi příležitost přirozeně a nenásilně odhalovat a chápat složité vztahy ve třídě. 

Tím může své žáky nejen lépe poznat (charakter, temperament, osobnost, logické či 

intuitivní myšlení), odhalit případné neshody mezi žáky, šikanu, vyloučení z kolektivu 

(sympatie, antipatie, averzi) nebo silné i slabé stránky žáků, ale nabyté poznatky může 

uplatnit i v budoucnu při rozřazování žáků do skupin, přidělování rolí, řešení třídnických 

problémů atd (Lacina & kol., 2016; Pecina & Zormanová, 2009).  

Diagnostikovat přitom pedagog nemusí pouze sociální stav třídního kolektivu, ale i 

znalosti jednotlivých žáků. Mnoho aktivizačních forem staví na hře, přirozené soutěživosti, 

která motivuje žáky a zábavnou formou přitom ověřuje jejich vědomosti. V některých 

případech lze tak nahradit klasické metody ústního zkoušení nebo písemných prací právě 

některou z aktivizačních metod, což je pro žáky mnohdy příjemnější a efektivnější (Lacina 

& kol., 2016).  

Sebepoznání 

Lacina & kol. (2016) poukazují na fakt, že řada žáků se v procesu vzdělávání má tendenci 

přeceňovat nebo naopak podceňovat. Udržení vyrovnaného stavu je pro pedagoga složité, 

neboť žáci, kteří se přeceňují, mohou zastiňovat ty žáky, jenž si nevěří, jejich individuální 

schopnosti jsou tak nedoceňovány. Využitím aktivizačních metod či skupinové formy 

výuky mohou být jednat typově různí žáci nuceni spolupracovat a spoléhat se navzájem na 

své schopnosti, jednak lze konfrontovat odlišně profilované žáky a vyrovnávat tak 
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nepoměr aktivity u různých typů žáků. Žáci jsou ve skupinách nuceni obhájit své názory, 

argumentovat, jsou konfrontováni názory svých spolužáků a učí se tak posilovat víru ve 

své schopnosti, své sebevědomí a důvěru v sebeprosazení. Hraním rolí je dokonce žák 

nucen obhajovat stanovisko, s kterým vůbec nemusí souhlasit. Tato situace jej však nutí 

zamyslet se nad věcmi z jiného úhlu, přemýšlet nad důvody určitého konání a rozvíjí 

empatii. Zároveň se posilují žákovi schopnosti obhájit svůj názor bez spoléhání se na 

názory ostatních členů skupiny (Lacina & kol., 2016).  

Mezipředmětové vazby  

S ohledem na principy současného vzdělávání, které klade důraz na předávání znalostí, 

dovedností, vědomostí, hodnot a postojů žákům v takové formě, aby je byli schopni 

využívat v každodenních situacích, je velmi skloňovaným souslovím mezipředmětové 

vztahy, neboť výchovně-vzdělávací proces by měl propojovat znalosti ze všech oborů 

vzdělávání, odkazovat se na ně, vycházet z nich, jak tomu ostatně chtějí i pedagogické 

zásady a k nimž směřují klíčové kompetence (Lacina & kol., 2016).  

Využitím komplexním metod výuky, jakými je například projektové vyučování, jež nemusí 

být omezeno jedinou vyučovací hodinou ani jediným vyučovaným předmětem, dochází 

k provázanosti znalostí z různých oborů, čímž statické encyklopedické znalosti nabývají 

dynamičtější podoby a žáci je jsou schopni uplatnit i v jiných sférách života, než s kterými 

se obvykle setkávají (Lacina & Kotrba, 2015).   

Kritické myšlení 

Současnou dobu lze specifikovat obrovským množstvím informací a jejich dostupností. 

Především s rozvojem ICT se člověk dostává k obrovskému množství zdrojů zaručených 

informací, jak dělat to či ono, co je špatné, co je dobré, proč se děje tohle nebo tamto. 

Plytké, mnohdy nepodložené informace manipulují s lidmi, kteří je neumí kriticky 

posoudit a jejichž důsledkem mohou být různá extrémní či radikální hnutí šířící xenofobii, 

rasismus, nacionalismus a jiné. Rozvíjet u žáků kritické myšlení je proto jedním 

z nejdůležitějších cílů současného vzdělávání (Lacina & kol., 2016). 

Kritické myšlení je schopnost posoudit, rozlišit, rozhodnout na základě dostupných 

informací bez podléhání prvnímu dojmu, názoru ostatních členů skupiny nebo 
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neodbytných sdělení. Aktivizační metody povzbuzují žáky ke kritickému nepřebírání 

tradičních názorů, podporují jejich skepsi a otázky, nedůvěru a pochybnosti k tradičním 

postupům, a naopak podporují alternativní cesty. Učí žáky odstupu a komplexnímu 

náhledu na problematiku, rozvíjí vůbec přípustnost jiného pohledu na věc. Stěžejní pro 

kritické myšlení je vytvoření si vlastního názoru na základě zkušeností, znalostí, 

vědomostí, schopností, postojů a hodnot, a to jak vlastních, tak i jiných způsobilých osob 

(Lacina & kol., 2016).  

Nevýhody: 

Zneužití partnerství mezi učitelem a žáky 

Velmi ošemetná je míra otevřenosti, jež učitel poskytuje žákům při realizaci aktivizačních 

metod a forem výuky. Jak bylo uvedeno, vytvořit s žáky rovnocenný vztah je motivující a 

účelné, avšak tento oboustranný vztah důvěry může být lehce narušen studenty, kteří 

zneužijí vstřícnosti učitele a přestanou plnit své povinnosti. Je důležité si uvědomit, že 

ačkoliv se změnila forma předávání poznatků, učitel je stále tím, kdo je zodpovědný za 

předání poznatků žákům (Lacina & Kotrba, 2015).  

Udržení kázně 

Průběh aktivizačních metod se mnohdy může jevit až chaotickým či neusměrněným. Žáci 

debatují, spolupracují, argumentují, „hrají si“, avšak je důležité, aby se přátelská a 

uvolněná atmosféra nezvrhla a žáci i přes to dodržovali stanovená pravidla. Tím, kdo musí 

hlídat průběh činností a aktivit, je učitel, který zdůrazňuje podstatné a nepodstatné, který 

hlídá čas, usměrňuje probíhající debaty, reaguje na otázky atd. (Lacina & kol., 2016).  

Nerovnoměrná práce žáků 

Ačkoliv otázky aktivity žáků při skupinovém vyučování byly uvedeny jako výhody, jedná 

se o dvousečnou metodu, která naopak může vést k tomu, že skupinu a práci v ní vede 

jeden, popřípadě několik aktivních žáků, zatímco zbytek skupiny jen profituje z práce 

svých spolužáků. Druhá možnost pak nastává ve chvíli, kdy aktivnější žáci přebírají práci 

zcela iniciativně a tím berou možnost spolupráce na řešení úkolu méně průbojným členům 

skupiny (Lacina & kol., 2016). Zůstává tu i problematika rozřazování a plnění práce mezi 

jednotlivými členy skupiny, překřikování a hlučnost, odbíhání od tématu, omezené 
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množství probrané látky, sporné hodnocení učební aktivity atd. Skupinová práce ještě také 

nemusí znamenat kooperaci, není-li přispění všech členů skupiny k práci nutné (Pecina & 

Zormanová, 2009).  

 Důležitá je zde znalost učitele, který ví o přednostech i slabinách svých žáků, zná jejich 

potenciál a schopnosti a při sestavování skupiny se těmito informacemi řídí tak, aby 

skupiny byly vyvážené. Aktivizační metody navíc mnohdy propojují potřebu několika 

různých typů znalostí či dovedností ke zdárnému vyřešení úkolu, tudíž skupina se bez 

individuálních schopností konkrétních žáků neobejde (Lacina & kol., 2016).  

Přetíženost pedagogů, zvýšené nároky na pedagogické kompetence 

Nároky na pedagogy jsou v současné době rozsáhlé. Kromě samotné role pedagoga musí 

plnit také administrativní povinnosti (vedení a správa třídní knihy, výkazů), dále jsou 

povinováni dozory, poradami, setkáními a komunikací s rodiči, sebevzděláváním, realizací 

mimoškolních akcí a činností atd. To vše jsou překážky, které snižují snahu a berou čas, 

energii i chuť učitelů realizovat jiné metody a formy výuky než ty, na které jsou již léty 

praxe zvyklý. Zároveň se s využíváním aktivizujících metod zvyšují nároky v oblastech 

vědomostí, dovedností, znalostí, postojů, hodnot a zkušeností pedagogů (Pecina & 

Zormanová, 2009) 

Časová náročnost  

Jednou z vůbec nejuváděnějších nevýhod aktivizačních metod je jejich časová náročnost. 

Z hlediska přípravy na hodinu mají tyto metody společný myšlenkový základ s frontálními 

metodami, kdy pedagog nejprve musí prostudovat danou problematiku, zasadit ji do 

konceptu hodiny a vytvořit poznámky, prezentace atd. Následně pedagog vybírá nebo 

přebírá a přetváří konkrétní aktivizující metodu. Většina těchto metod však vyžaduje také 

pomůcky – podkladové texty, namnožení sady různých her (pexesa, křížovek), scénářů, 

případových studií atd., také upravit třídu pro potřeby skupinové výuky a jiné. Nelze také 

zapomínat, že kvalitně vytvořená aktivizační metoda ještě nemusí být v realitě tak úspěšná, 

jak se mohla zdát při přípravě. Teprve testováním na žácích si pedagog ověřuje její 

efektivitu, ladí a mění aktivitu dle reakcí žáků, což je opět časově velmi náročné (Lacina & 

kol., 2016).  
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Druhou fází hodiny je samotná realizace. Aktivizující metody často cílí na zapojení žáků, 

na debatu a argumentaci, na soutěživost nebo skupinovou práci. Už jen samotné 

rozdělování žáků do skupin je náročné, často bez hlubšího rozmyslu (skupiny v lavicích, 

v řadách atd.), což může výrazně snižovat efektivitu práce. Podrobně o rozdělování žáků 

do skupin a o dopadech mluví například Lacina & Kotrba (2015, s. 59). Jsou tu však i další 

problémy; vysvětlení pravidel her či metod, omezený čas na diskuzi, její ukončení kvůli 

prezentaci řešení, omezený čas na konfrontaci různých řešení atd (Lacina & kol., 2016).  

Poslední fáze, tedy konec vyučovací hodiny, je opět značně problematický. Aktivizační 

metody podporují pluralitu názorů, řešení i výsledků. Hodina se jeví méně strukturovaná, 

výsledky nejasné. Je tedy nutné, aby učitel shrnul poznatky z hodiny a vedl žáky 

k logickým zápisům, což je ovšem znovu časově náročnější. Pomůckou mohou být 

například pracovní listy, které však zvyšují pro změnu finanční náročnost zvolených metod 

(Lacina & kol., 2016). 

Náročná kontrola plnění výchovně-vzdělávacích cílů 

Jak již bylo uvedeno výše, hodiny vedeny aktivizačním způsobem se jeví jako méně 

strukturované, připouštějící alternativní řešení, více závěrů, diskuzi, rozmanitost atd. 

Z tohoto důvodu se mohou pedagogové obávat o nenaplnění výchovně vzdělávacích cílů, 

neboť hodina neprobíhá pohled předem stanoveného scénáře a s předáním přesných 

informací, jak je tomu u frontálního typu výuky. Z hlediska skutečnosti je ale v obou 

případech důležitá zpětná vazba žáků, neboť teprve oni mohou pedagogovi ukázat, jak 

látku chápou, jak ji vnímají, co jim přijde důležité, jak jsou poznatky schopni uplatnit v 

praxi atd. Z tohoto hlediska se pak aktivizační metody jeví jako vhodnější, protože 

podporují uvolněné a přátelské prostředí, kde se žáci nebojí nebo neostýchají projevit 

(Lacina & kol., 2016, Pecina & Zormanová, 2009).  

Materiálně-technické vybavení 

Především v porovnání s klasickými výukovými metodami, hlavně frontální výukou, která 

klade minimální požadavky na materiální prostředky, se aktivizační metody mohou jevit 

náročněji, ať už se jedná o atraktivní ICT vybavení (tablety, Ipady, počítače, notebooky, 

interaktivní tabule a jiné), laboratorní vybavení, měřicí přístroje, experimentální sety, 

prostorové uspořádání třídy atd. Přitom je však třeba zdůraznit, že investice do speciálních 
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pomůcek je při promyšleném plánu využívání a ve shodě s výchovně vzdělávacími cíli 

obvykle jednorázová, ačkoliv zejména u IC technologií je problematické také postupné 

stárnutí zařízení. Nicméně řada drahých pomůcek lze nahradit alternativnějšími volbami se 

stejně efektivními výsledky (Lacina & kol., 2016).  

Bohužel překážkou v realizaci aktivizačního vyučování může být také samotné vedení 

školy, které pedagoga nepodpoří v jeho záměrech, odmítne, poskytnou zázemí, prostředky, 

vybavení atd. Překážkou mohou být i samotní rodiče, kteří často více podporují tradiční 

pojetí vyučování, ve kterém byli vzděláváni oni (Pecina & Zormanová, 2009). 

 

1.2.3 Kritéria výběru výukových metod a organizačních forem výuky s vyšším 

aktivizačním potenciálem 

Výukové metody popisují činnost učitele a žáka během procesu vzdělávání. Znalost metod, 

jež pedagog může ve výchovně-vzdělávacím procesu využít, ještě neznamená, že je 

schopen zvolit tu nevhodnější pro daný typ vyučované problematiky. Do vzdělávacího 

procesu vstupuje řada vnějších i vnitřních faktorů, které musí učitel vnímat a respektovat 

s ohledem na zvolené cíle výuky. Kromě cílů je nutné také dodržovat logické, 

psychologické a pedagogické zákonitosti, pracovat s obsahem vzdělávání, vnímat vnější 

podmínky práce (hlučnost, teplota, materiálně-technické vybavení a další), časovou 

náročnost, formu vyučovací hodiny (vyučovací hodina, exkurze, výlet, laboratoř, 

hromadná či individuální výuka atd.), ale také individuální potřeby žáků, jejich učební styl, 

úroveň psychického i fyzického vývoje, celkové klima ve třídě a samozřejmě také své 

vlastní zkušenosti, osobnost, odbornou i didaktickou připravenost atd. Naplněním a 

respektováním všech proměnných pak dochází k rozvoji a utváření osobnosti žáka, jeho 

psychomotorických i myšlenkových schopností, dále kompetencí komunikační, sociálních 

a personálních a tak dále (Grecmanová & Urbanová, 2007; Pecina & Zormanová, 2009).  

V prvopočátku jakéhokoliv plánování výuky by měl být výukový cíl, tedy plánovaný 

záměr, výsledek vzdělávání, kvantitativní i kvalitativní formování žáka v rovině 

kognitivní, afektivní i psychomotorické. Velmi často vychází přímo ze vzdělávacích 

dokumentů, jedná se o jakési záchytné body výchovně-vzdělávacího procesu (Pecina & 

Zormanová, 2009).  
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Z hlediska volby konkrétní metody se jeví velmi vhodné umět pracovat s Bloomovou 

taxonomií cílů. Toto členění kognitivní roviny vzdělávání rozřazuje činnosti do šesti 

úrovní, které jsou kategorizovány dle náročnosti (1. kategorie nejjednodušší, 6. kategorie 

nejnáročnější). Ačkoliv se nejedná o nástroj, který by přesně definoval činnost učitele, 

kategorizoval obsah vzdělávání atd., přináší zpětnovazebné posouzení, na jaké úrovni žák 

problematiku ovládá. Velmi přehledné propojení úrovně, činností žáka a konkrétních 

metod uvádějí ve své publikaci Pecina & Zormanová (2009).  

Prostředkem dosažení konkrétních cílů jsou učební úlohy – podněty, situace, cvičení, 

otázka, příklad, problém atd., které žákovi umožňují naplnit daný cíl vzdělávání. Ačkoliv 

existuje řada kritérií, jak dělit učební metody, nejlépe k probíranému tématu se hodí dělení 

D. Tollingerové, která přímo vycházela z Bloomovy taxonomie a kategorizovala úlohy na 

základě operací, jež jsou nutné ke zdárnému vyřešení daného problému (Pecina & 

Zormanová, 2009).  

Tyto skupiny jsou (Tollingerová, 1970): 

1. Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků 

a. Na znovupoznání 

b. Na reprodukci jednotlivých čísel, pojmů faktů 

c. Na reprodukci definic, norem, pravidel 

d. Na reprodukci velkých celků, básní, textů 

Z hlediska procesů jsou od žáků vyžadovány pamětní operace (Pecina & Zormanová, 

2009) – například: Definujte pojem neutralizace. Co platí o skupině alkalických kovů? 

Uveďte, podle jakých zásad je sestavena periodická tabulka prvků.  

2. Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace 

a. Na zjištění faktů (měření, vážení, jednoduché výpočty) 

b. Na vyjmenování a popis faktů (výčet, soupis, atd.) 

c. Na vyjmenování a popis procesů a způsobů činností 

d. Na rozbor a skladbu (analýzu a syntézu) 

e. Na porovnávání a rozlišování (komparaci a diskriminaci) 

f. Na třídění (kategorizaci a klasifikaci) 
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g. Na zjišťování vztahů mezi fakty (příčina-následek, cíl prostředek, vliv, funkce, 

užitek, nástroj, způsob) 

h. Na abstrakci, konkretizaci, zobecňování 

i. Na řešení jednoduchých příkladů (s neznámými veličinami) 

Pro úlohy druhé kategorie je typické využití jednoduchých myšlenkových operací – 

syntéza, analýza, kategorizace atd. (Pecina & Zormanová, 2009) – například: Změřte, za 

jak dlouho zreagují různě koncentrované roztoky s kyselinou sírovou? Vyberte, které 

sloučeniny patří do skupiny oxidy.   

3. Úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky 

a. Na překlad (translaci, transformaci) 

b. Na výklad, vysvětlení smyslu, významu, zdůvodnění 

c. Na vyvozování (indukci) 

d. Na odvozování (dedukci) 

e. Na dokazování a ověřování (verifikaci) 

f. Na hodnocení 

Třetí kategorie úloh vyžaduje složité myšlenkové operace, jakými jsou dedukce nebo 

indukce (Pecina & Zormanová, 2009) – například: Dokažte přítomnost vodíku. Vysvětlete, 

jaký je význam redoxních reakcí v praxi.  

4. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení 

a. Úlohy na praktickou aplikaci 

b. Řešení problémových situací 

c. Kladení otázek a formulace úloh 

d. Na objevování na základě vlastního pozorování 

e. Na objevování na základě vlastních úvah 

Pro čtvrtou kategorii úloh je typické kromě využití myšlenkových operací i samotný 

průběh – žák podává výpověď nejen o svých výsledcích, ale také o cestě, která k nim vedla 

(Pecina & Zormanová, 2009) – například: Nakreslete schéma vzniku kyselých dešťů. 

Vypracujte protokol o elektrolýze NaCl.  
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5. Úlohy vyžadující sdělení poznatků 

a. Na vypracování přehledu, výtahu, obsahu apod. 

b. Na vypracování zprávy, pojednání, referátu 

c. Samostatné písemné práce, výkresy, projekty atd. 

Poslední kategorie úloh předpokládají kreativní, tvořivý způsob řešení úkolu na základě 

předchozích znalostí, dovedností či schopností. Úlohy navíc vyžadují komplexní přístup 

při využití různých předchozí informace a postupů (Pecina & Zormanová, 2009) – 

například: Napište úvahu na téma jaderný odpad a jeho skladovaní. Navrhněte postupy ke 

snížení množství plastového odpadu.    

Při volbě výukové metody by mělo docházet k provázání konkrétního cíle výuky, úloh, 

které tyto cíle naplní a tím i zvolení vhodné výukové metody či více výukových metod 

v kombinaci. Z tabulky 1 jasně vyplývá, že čím náročnější jsou zvolené cíle, tím je nutnější 

využít aktivizující metody k jejich naplnění (Pecina & Zormanová, 2009).  

 

Tabulka 1 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů propojená s metodami vhodnými k naplňování příslušné kategorie cílů 

(Pecina & Zormanová, 2009).   

Cílová kategorie (úroveň 

osvojení) 

Typická slovesa a jejich 

vazby používané 

k vymezení cílů 

Metody vhodné 

k naplňování 

příslušné kategorie 

cílů 

Zapamatování (znalost): 

terminologie a fakta, 

klasifikace, kategorizace, 

obecné poznatky a 

generalizace v oboru teorie a 

struktur. 

Definovat, doplnit, napsat, 

opakovat, pojmenovat, 

popsat, přiřadit, 

reprodukovat, seřadit, vybrat, 

vysvětlit, určit.  

Metody výkladu, 

dialog, názorně 

demonstrační metody. 

Pochopení (porozumění): 

překlad z jednoho jazyka do 

druhého, z jedné formy 

Dokázat, jinak formulovat, 

ilustrovat, interpretovat, 

objasnit, odhadnou, opravit, 

Metody výkladu, 

demonstrace 

experimentu, názorně 
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komunikace do druhé, 

jednoduchá interpretace.  

převést, vyjádřit vlastními 

slovy, vysvětlit, vypočítat, 

zkontrolovat.  

demonstrační metody, 

dramatizace. 

Aplikace: použít abstrakci a 

zobecnění (teorie, zákony, 

principy, metody) 

v konkrétních situacích. 

Aplikovat, demonstrovat, 

diskutovat, interpretovat, 

načrtnout, navrhnout, použít, 

prokázat, registrovat, řešit, 

uvést vztah, uspořádat.  

Výklad, názorně 

demonstrační metody, 

řešení problémů, 

problémový výklad, 

didaktické hry.  

Analýz: rozbor komplexní 

informace (procesu, systému) 

na prvky nebo části, stanovení 

hierarchie prvků, princip jejich 

organizace, interakce mezi 

prvky.  

Analyzovat, provést rozbor, 

rozhodnout, rozlišit, 

rozčlenit, specifikovat.  

Řešení problémů, 

skupinová práce, 

brainstorming, 

projektová výuka, 

didaktické hry, metoda 

lodní porady.  

Syntéza: složení prvků a jejich 

částí do dříve neexistujících 

celků (ucelené sdělení, plán 

operací, nutných k vytvoření 

díla nebo projektu, odvození 

souboru abstraktních vztahů 

k účelu klasifikace nebo 

objasnění jevů). 

Kategorizovat, klasifikovat, 

kombinovat, modifikovat, 

napsat, sdělení, organizovat, 

reorganizovat, shrnout, 

vytvořit obecné závěry.  

Řešení problémů, 

skupinová práce, 

brainstorming, 

projektová výuka, 

metoda lodní porady4.  

Hodnotící posouzení: 

posouzení podkladů, 

materiálů, metod, technik 

z hlediska účelu podle kritérií, 

která jsou dána nebo která si 

Argumentovat, obhájit, 

ocenit, oponovat, podpořit 

názor, porovnat, podpořit 

názor, porovnat, provést 

kritiku, posoudit, prověřit, 

srovnat s normou, uvést 

Řešení problémů, 

skupinová práce, 

brainstorming, 

projektová výuka, 

metoda lodní porady, 

experimentální 

 
4 Metoda lodní porady – Učitel v roli kapitána lodi se na poradě ptá na řešení konkrétního problému své 

posádky – žáků.  
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žák navrhne sám.  klady a zápory, zdůvodnit, 

zhodnotit.  

činnost.  

 

1.3 Didaktické hry ve výuce chemie na ZŠ 

1.3.1 Charakteristika a příklady didaktických her ve výuce chemie na ZŠ 

Didaktické hry lze charakterizovat jako svobodně volené aktivity, které žáky baví a jejichž 

druhotným produktem je učení. Jedná se o specifickou činnost společnou člověku a vyšším 

živočichům, realizovanou nejvíce v raných fázích života. Pro hru je typické, že nemá 

konkrétně patrný účel, avšak cíl a hodnotu má sama o sobě. Nedochází při ní přitom jen k 

naplnění vzdělávacích cílů, ale rozvíjí se také afektivní stránka žákova chování, neboť žáci 

se učí dodržovat stanovená pravidla, bez kterých hra nemá smysl, posilují sebekontrolu, 

kooperují a rozvíjí sociální stránku své osobnosti, učí se přijímat výhru i prohru atd. Hry se 

stávají prostředkem zkušenosti, prožívání a poznávání. Žáci se vyučují a poznávají 

spontánně bez násilného vpádu (Pecina & Zormanová, 2009).  

Při realizaci her ve výuce je důležité promýšlet, s jakým výchovně-vzdělávacím cílem 

bude využita, neboť právě promyšlený záměr dělá z obyčejné hry didaktický prostředek. 

Zároveň však cíl nesmí „přebít“ samotnou hru, tak aby ji žák přestal jako zábavnou činnost 

vnímat. Není proto vhodné uplatňovat hry za každou cenu. Obecně čas přípravy je pro 

realizaci velmi důležitý, neboť nekoordinovaná hra se může poměrně snadno stát 

chaotickou situací bez jakýchkoliv pravidel. V takovém případě nemá didaktická hra žádný 

pozitivní přínos. Pravidla je nutné žákům zprostředkovat jednoduše a srozumitelně tak, aby 

během hry nedocházelo k domýšlení, změnám, neshodám nebo hádkám (Víška, 2009).  

Hry lze dělit na základě různých kritérií (časová náročnost, převládající činnost, místo 

konání atd.), typicky a pro výukové aktivity didaktické hry účinně rozdělil H. Meyer 

(2000); Interakční hry (například svobodné hry se stavebnicí – př. stavba modelů 

chemických sloučenin, simulace - průběhu přenosu vodíkového protonu atd.), simulační 

hry (hraní rolí – př. požár, první pomoc, řešení případu – otrava jedy, plyny atd.) a 

scénické hry, pro něž je typické oddělení jeviště a diváků, využívání rekvizit a jiné (př. 

sehrání scén důležitých chemických objevů). Někteří autoři (Lacina & Kotrba, 2015, 
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Víška, 2009) vyčleňují z her soutěž jako specifickou formu, která se od her, jež má za 

obecný cíl pobavit, zaujmout či mít pěkný zážitek a jež nesledují žádný konkrétní cíl, liší 

právě tím, že soutěžící usilují o co nejlepší umístění. 

1.3.2 Metodická příprava her 

Podobně jako jakákoliv jiná aktivita včleněná do výchovně-vzdělávacího procesu, také 

didaktické hry vyžadují náležitou přípravu, aby naplnily svůj očekávaný potenciál. Většina 

autorů uvádí podobné oblasti, jimž je třeba věnovat pozornost, jedná se o (Maňák & Švec, 

2003):  

• Vymezení konkrétních cílů hry – kognitivních, afektivních, psychomotorických  

• Diagnostika úrovně připravenosti žáků – jsou-li žáci dostatečně připraveni 

vědomostmi, dovednostmi, zkušenostmi 

• Objasnění pravidel  

• Stanovení úlohy vedoucího – řízení, hodnocení výsledků (může být pedagog, po 

zvážení a získání nezbytných zkušeností také žáci)  

• Určení způsobu hodnocení  

• Zabezpečení příhodného místa  

• Zajištění pomůcek, materiálů, rekvizit 

• Vymezení časového limitu hry 

• Opatření a varianty pro nečekané situace – rušivé prostředí, iniciativa žáků, 

obměny  

1.3.3 Didaktické hry ve výuce chemie na ZŠ 

Solárová (2009) uvádí některé typy her, které jsou svou náplní vhodné pro výuku chemie. 

Jedná se například o karetní hry a jejich modifikace, ať už se jedná o domino, kvarteto, 

pexeso nebo Černého Petra. Tento typ her je poměrně jednoduchý na vysvětlení, časově 

nenáročný, vhodný především k opakování. Obrovskou výhodou těchto her je snadná 

příprava kartiček (například s využitím laminátorů), které mohou být zaměřeny velmi 

specificky na konkrétní problematiku zvolenou učitelem. Mimo to existuje mnoho stránek 

– například katedra chemie Pedf MU Brno5 nebo Chemické hry.wz.cz6, které nabízejí 

 
5 Dostupné z webu http://www.ped.muni.cz/wchem/hry1.htm [cit. 2020-01-18] 

http://www.ped.muni.cz/wchem/hry1.htm
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vytvořené šablony, jež stačí vytisknout. Druhou možností jsou online aplikace jako je 

například Pexeso.net7 či Toglic8.  

Jiný typ her jsou hry stolní. Součástí tohoto typu her je hrací plán a figurky. Přímo pro 

chemii jsou nabízeny například společností Chemapo9, poměrně široký výběr modifikací 

klasických her do chemie nabízí také bakalářská práce Beličkové (2017). I tento typ her lze 

svépomocí upravit pro potřeby výuky chemie – vytvořením kartiček se zvolenou tématikou 

do klasické hry Aktivity, chemickým Člověče, nezlob se atd.  

 

Obrázek 2 Ukázka deskové hry (převzato z webu Chemapo10) 

Další poměrně rozšířenou kategorií by mohly být hry simulující či modelující. V takovém 

případě lze sestavovat chemicky laděné puzzle, popřípadě využívat různé stavebnice a 

modely opět například ze stránek Chemapo nebo Conatex11, ale i klasické Lego nebo 

Merkur. Do této kategorie by šly zařadit různé sety simulující chemickou laboratoř, 

kupříkladu Buki12 nebo Matelab13. Zajímavou metodou je také hraní rolí, například 

detektivů, chemiků, vědců atd. kupříkladu v návaznosti na chemii vyprávěnou v příbězích. 

Inspiraci lze hledat třeba u Ráboňové (2016) nebo Aldersey-Williamse (2016).   

 
6 Dostupné z webu http://chemickehry.wz.cz/ [cit. 2020-01-18] 
7 Dostupné z webu http://www.pexeso.net/vytvorit-pexeso [cit. 2020-01-18] 
8 Dostupné z webu https://www.toglic.com/cs/aktivity/ [cit. 2020-01-18] 
9 Dostupné z webu http://www.chemapo.cz/spol_hry.htm [cit. 2020-01-18] 
10 Dostupné z webu http://www.chemapo.cz/uhlovod_cesta.htm [cit. 2020-01-18] 
11 Dostupné z webu https://www.conatex.cz/catalog/chemie/molekulove_modely/stavebnice_molekul [cit. 

2020-01-18] 
12 Dostupné z webu https://www.dracek.cz/buki-chemicka-laborator-200-

pokusu?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrnGnuZ335ASlDkaD0t1U5zbOnEhd31KKtfiOKaAtRnd

S4UD0EDvMhoCpWUQAvD_BwE [cit. 2020-01-18] 
13 Dostupné z webu https://www.matelab.cz/ [cit. 2020-01-18] 

http://chemickehry.wz.cz/
http://www.pexeso.net/vytvorit-pexeso
https://www.toglic.com/cs/aktivity/
http://www.chemapo.cz/spol_hry.htm
http://www.chemapo.cz/uhlovod_cesta.htm
https://www.conatex.cz/catalog/chemie/molekulove_modely/stavebnice_molekul
https://www.dracek.cz/buki-chemicka-laborator-200-pokusu?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrnGnuZ335ASlDkaD0t1U5zbOnEhd31KKtfiOKaAtRndS4UD0EDvMhoCpWUQAvD_BwE
https://www.dracek.cz/buki-chemicka-laborator-200-pokusu?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrnGnuZ335ASlDkaD0t1U5zbOnEhd31KKtfiOKaAtRndS4UD0EDvMhoCpWUQAvD_BwE
https://www.dracek.cz/buki-chemicka-laborator-200-pokusu?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrnGnuZ335ASlDkaD0t1U5zbOnEhd31KKtfiOKaAtRndS4UD0EDvMhoCpWUQAvD_BwE
https://www.matelab.cz/
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Stovky chemicky laděných her je možné také realizovat prostřednictvím ICT. Může se 

jednat například o nejrůznější mobilní dotekové aplikace (Chemie hrou14, Atomas15 nebo 

Beaker – Mix chemicals16) či online hry (například Střílečka Proteinogenní aminokyseliny 

17 nebo Atomix18).  

Poslední kategorii by šlo označit jako hry inspirované televizními soutěžemi a klasické 

aktivity s motivační činností, které lze ke hrám řadit. Jedná se o nejrůznější verze her: 

Chcete být milionářem, Riskuj nebo AZ kvíz (poměrně široký přehled těchto her uvádí 

Bachanová, (2016), popřípadě jednoduché aktivity jako křížovky, osmisměrky, 

doplňovačky, bingo apod, jenž využívá prvky soutěživosti. Opět existuje řada webových 

aplikací a platforem, které usnadňují pedagogovi práci – zmíněný Toglic, Kahoot19, 

Educandy20, Bookry21 nebo Quizlet22.  

 

Obrázek 3 Ukázka aplikací Quizlet, Kahoot 

Prostřednictvím herních aktivit v chemii mohou žáci řešit i velice složité problémové 

situace, právě kvůli vlivnému působení hry a následné motivaci, při níž na výukový záměr 

silně působí právě soutěživost.  

 
14 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HofMuf.ChemieHrou&hl=cs 

(dostupné pro android) [cit. 2020-01-18] 
15 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirnic.atomas&hl=cs (dostupné pro 

android) [cit. 2020-01-18] 
16 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs 

(dostupné pro android) [cit. 2020-01-18] 
17 Dostupné z webu 

https://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/acideroids/acideroids.htm [cit. 2020-

01-18] 
18 Dostupné z webu http://atomix.hra-hry.cz/online-hra-atomix.html [cit. 2020-01-18] 
19 Dostupné z webu https://kahoot.com/?deviceId=548273e5-fdd6-449e-83a1-

3f47404cec7fR&s=&sessionId=1578931082088 [cit. 2020-01-18] 
20 Dostupné z webu https://www.educandy.com/# [cit. 2020-01-18] 
21 Dostupné z webu http://bookry.com/ [cit. 2020-01-18] 
22 Dostupné z webu https://quizlet.com/ [cit. 2020-01-18] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HofMuf.ChemieHrou&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirnic.atomas&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs
https://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/acideroids/acideroids.htm
http://atomix.hra-hry.cz/online-hra-atomix.html
https://kahoot.com/?deviceId=548273e5-fdd6-449e-83a1-3f47404cec7fR&s=&sessionId=1578931082088
https://kahoot.com/?deviceId=548273e5-fdd6-449e-83a1-3f47404cec7fR&s=&sessionId=1578931082088
https://www.educandy.com/
http://bookry.com/
https://quizlet.com/
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Díky hrám či herním simulacím je možné žákům přiblížit abstraktní náročná témata či 

obecně neoblíbená témata (chemické rovnice, pH, chemické názvosloví atd.).   

1.4 Materiální didaktické prostředky ve výuce chemie na ZŠ  

1.4.1 Charakteristika a příklady materiálních didaktických prostředků ve výuce 

chemie 

V nejširším pojetí lze za didaktický prostředek považovat prakticky cokoliv (instituce, 

výchovné organizace, způsoby práce, materiálně-technické zázemí), co napomáhá 

dosáhnout určitého výchovně-vzdělávacího cíle. Může se jednat tedy jednak jak o 

materiální (předměty, jevy – př. tabule, učebnice, chemické sady a další), tak nemateriální 

(způsob práce – př. metody, organizační formy, zásady, obsah a další) nástroje (Chromý, 

2011).  

Pro potřeby této práce bude kladen větší důraz na materiální prostředky.  

Chromý (2011) dělí materiální prostředky na několik skupin: pedagog (s určitými věcnými 

i osobními předpoklady), výukové prostory (učebny, dílny, laboratoře), zařízení 

výukových prostor (nábytek, osvětlení), potřeby studentů (sešity, psací potřeby), potřeby 

pedagogů (notesy, psací potřeby), technické výukové prostředky a další materiální 

prostředky (kabely, stojany). 

Technické výukové prostředky dále Chromý (2011) dělí na didaktickou techniku a učební 

pomůcky. Didaktická technika zahrnuje nejrůznější přístroje a prostředky, které jsou 

využívány přímo pro výukové účely. Jedná se o vizuální (obrazy, schémata, periodická 

soustava prvků, tabule, projektory, interaktivní tabule), auditivní (hudební nástroje, CD, 

DVD, gramofonové desky) a audiovizuální nástroje (videozáznam, zvukový film, diafony, 

CD ROM) (Palán, 2002).  

Učební pomůcky lze charakterizovat jako nosiče konkrétních nemateriálních obsahů 

vzdělávání, které lze žákům zprostředkovávat přímo (učebnice, modely) nebo pomocí 

didaktické techniky (videozáznamy, zvukové záznamy, digitální fotografie). Funkcí 

učebnic, jak uvádí Šimoník (2005) je; „přiblížit, co je daleké; zvětšit, co je příliš malé; 

konkretizovat, co je příliš abstraktní; zpomalit, co je příliš rychlé; odhalit, co je skryté 

atd.“ 
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1.4.2 Dělení učebních pomůcek s příklady pro výuku chemie na ZŠ 

Dělení učebních pomůcek dle Chromého (2011): 

a) Přímá prezentace 

Předměty reálné skutečnosti  

1. Přírodniny, materiály (minerály, horniny, chemikálie) 

2. Výrobky a výtvory – rozebíratelné vzory strojů (laboratorní přístroje, 

chemická výroba) 

3. Děje a jevy – fyzikální a chemické jevy (experimenty, laboratorní práce, 

chemické sady, měřicí přístroje) 

Znázornění a zobrazení předmětů a skutečností 

1. Modely – statické, dynamické, stavebnicové (modely atomu, molekul) 

2. Statická zobrazení – obrazy, mapy, fotografie, nástěnky (schémata 

biochemických dějů, PSP) 

Textové pomůcky 

1. Učebnice (Fortuna, Fraus, Prodos, Nová škola23 (MŠMT, 2019)) 

2. Pomocná literatura – časopisy, encyklopedie (Chemické listy24, BiCheZ25) 

3. Pracovní pomůcky – sešity, návody, tabulky, pracovní listy, prezentace 

 

b) Nutnost využít didaktickou techniku 

1. Audio nahrávky – reálné zvuky, hlasové projevy (podcasty) 

2. Pohyblivé obrazy – pohyblivé prezentace  

3. Audiovizuální nahrávky – filmy, videa (chemické pokusy, cykly, 

biochemické děje) 

1.5 Chemické reakce ve výuce na ZŠ 

Pro naši práci, jejímž cílem je navrhnout konkrétní výukové úlohy s aktivizujícím 

potenciálem, jsme vybrali téma Chemické reakce. Zvolené téma bývá nejen pro žáky, ale i 

 
23 Vydavatelství vydávající učebnice chemie s doložkou MŠMT 
24 Dostupné z webu http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy [cit. 2020-01-18] 
25 Dostupné z webu http://bichez.pedf.cuni.cz/ [cit. 2020-01-18] 

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy
http://bichez.pedf.cuni.cz/
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pro učitele neoblíbené, neboť klade na všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu 

vysoké nároky, neboť se jedná o těžko uchopitelné téma s množstvím abstraktních pojmů, 

které učitelé těžko přibližují žákům. Při nevhodném stylu výuky tohoto tématu může klesat 

žákova motivace i zájem o téma, protože se z chemických reakcí, které doprovázejí žáka 

v běžném životě, může stát pouze souhrn vzorců, neznámých chemických látek, rovnic a 

výpočtů.   

V úvodu následující kapitoly je téma Chemických reakcí stručně přiblíženo definicí RVP 

ZV, následně se kapitola zaměřuje na didaktické hry a didaktické pomůcky, které k tématu 

již vytvořili jiní autoři.     

1.5.1 Charakteristika vzdělávacího obsahu tématu Chemické reakce na základní 

škole 

Poměrně rozsáhlé téma chemické reakce je definováno jako jeden ze vzdělávacích obsahů 

oboru chemie na ZŠ.   

RVP ZV (2017) definuje čekávané výstupy tématu chemické reakce následovně: 

žák 

• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu 

• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

žák 

• pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

Zároveň začleňuje do této oblasti konkrétní učivo: 

• chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, 

molární hmotnost 
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• klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a 

endotermní 

• faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu 

výchozích látek, katalýza 

• chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou (RVP ZV, 

2017) 

1.5.2 Didaktické hry a vybrané učební pomůcky na téma chemické reakce na ZŠ 

Předmětem této kapitoly je zmapovat dostupné didaktické prostředky, z nich zejména 

didaktické hry a učební pomůcky, vhodné k výuce tématu chemické reakce na ZŠ. Nejedná 

se o ucelený seznam, jsou uváděny různé nástroje, prostředí a pomůcky, které jsou 

v současné době využívány českými učiteli.  

Chemické reakce v didaktických hrách  

Některé didaktické hry (práce s příběhem, osmisměrka atd.), lze nalézt v databázi PedF 

MU26, široký výběr her nabízejí také absolventské práce studentů chemie, například 

Klaudové (2019), Ráboňové (2016), Veličkové (2017) a dalších. Předem připravené 

opakovací a soutěžní hry nabízí web Umimefakta27 či Pedf MU28, některé hry (například 

Riskuj) lze nalézt také na stránkách RVP.cz29. Zábavné pro žáky jsou také různé formy 

simulací – pH, koncentrace, reaktanty, produkty a zbytky a další, nejznámější například 

server PhET30.  

Chemické reakce v učebnicích a dalších výukových textech 

Jak bylo podrobněji uvedeno v kapitole 1.4.1, také učebnice a další literární materiál lze 

považovat za učební pomůcky. Z hlediska účelu této práce budou stručně nastíněny obsahy 

učebnic s doložkou MŠMT, které se bezprostředně týkají dané problematiky chemických 

reakcí.  

 
26 Dostupné z webu https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps13/chem_prir/web/databaze.html [cit. 2020-01-

18] 
27 Dostupné z webu https://www.umimefakta.cz/chemie [cit. 2020-01-18] 
28 Dostupné z webu https://www.ped.muni.cz/wchem/chemicke_didakticke_hry/pexeso1.htm [cit. 2020-01-

18] 
29 Dostupné z webu https://rvp.cz/filtr-ZVFB-DC-8 [cit. 2020-01-18] 
30 Dostupné z webu https://phet.colorado.edu/cs/simulations/category/chemistry [cit. 2020-01-18] 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps13/chem_prir/web/databaze.html
https://www.umimefakta.cz/chemie
https://www.ped.muni.cz/wchem/chemicke_didakticke_hry/pexeso1.htm
https://rvp.cz/filtr-ZVFB-DC-8
https://phet.colorado.edu/cs/simulations/category/chemistry
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1. Základy chemie – Beneš Pavel, Václav Pumpr, Jiří Banýr, nakladatelství Fortuna 

Existují dva díly zmíněné učebnice, a to Základy chemie 1 a 2. Oba díly jsou doplněny 

pracovními sešity, které učivo praktičtěji přibližují žákům.  

Tématu chemické reakce se věnuje kapitola 6. Jak probíhají chemické reakce, 8 Které látky 

jsou kyselé a které zásadité? (Základy chemie 1) a kapitola 10 Které reakce jsou redoxní?, 

kapitola 11 Z čeho získáváme energii (Základy chemie 2). Oba díly učebnic však obsahují 

po každé probrané kapitole také kapitolu Praktické a teoretické úlohy, které jsou vesměs 

zaměřeny na chemické pokusy. Učebnice disponuje také bohatým obrazovým materiálem 

doplňujícím témata, dále schémata či návody, slovníčkem důležitých pojmů nebo 

chemickou tabulkou prvků.  

 

2. Chemie pro základní školy a odpovídající ročníky nižšího gymnázia, Škoda Jiří, 

Doulík Pavel, nakladatelství Fraus 

Učebnice nakladatelství Fraus pro chemii jsou rozděleny na dva díly: Chemie 8 a 9. Obě 

učebnice jsou doplněné navazujícími pracovními sešity, také příručkou pro učitele. 

V současné době jsou dostupné obě řady také v elektronické (tzv. E-učebnice) a 

interaktivní (tzv. I-učebnice) formě.  

Klasické tištěné verze téma chemické reakce rozebírají v kapitolách Částicové složení 

látek, Kyseliny a zásady (Chemie 8), Přírodní látky, Chemické reakce a děje, Základy 

chemických výpočtů, Výroba paliv a energie, Chemie ve službách člověka (Chemie 9). 

Obě učenice však disponují také návrhy laboratorních prací v samostatných kapitolách, 

také jednotlivé kapitoly jsou doplněny jednoduchými chemickými pokusy. Učebnice 

disponují PSP a kapitolou Výstupy a kompetence, která úzce souvisí s Rámcovým 

vzdělávacím programem.  

 

3. Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie, Chemie 9 - Úvod do obecné a 

organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, Josef Mach, Irena 

Plucková, Jiří Šibor, nakladatelství Nová škola 
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Učebnice a pracovní sešity chemie pro 8. a 9. ročník vydává také nakladatelství Nová 

škola. Také toto nakladatelství disponuje elektronickými i interaktivními verzemi svých 

učebnic, dále doplňující řadou učebnic Jak se zachovat, když…   

Tištěné verze učebnice se tématu chemické reakce věnují především v kapitolách: 

Poznáváme složení látek, Chemické reakce (Chemie 8), Redoxní reakce, Zdroje energie, 

Přírodní látky, Chemie kolem nás (Chemie 9). Učebnice zahrnují další náměty jako 

výpočty či tvořivé úkoly, pracovní sešity obsahují návody na laboratorní práce.  

4. Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Chemie 

II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Ivo Karger, 

Danuše Pečová, Pavel Peč, nakladatelství Prodos 

Učebnice nakladatelství Prodos existují v návaznosti na výuku chemie nejčastěji v 8. a 9. 

ročníku také jako dvě řady Chemie I a II. Obě učebnice jsou doplněny pracovními sešity, 

také existují učebnice s doprovodným komentářem pro učitele, které obsahují různé typy a 

inspirativní nápady k výuce.  

Z hlediska jednotlivých kapitol se tématu chemické reakce přímo dotýkají tyto: Složení 

látek, Chemická vazba; Zákon zachování hmotnosti, Chemické reakce; Oxidační číslo, 

Chemické názvosloví; Kyseliny a zásady (Chemie I); Redoxní reakce; Chemické výpočty; 

Rychlost chemických reakcí (Chemie II). Téma se samozřejmě opět dotýká i řady jiných 

kapitol ve formě známých nebo důležitých reakcí, důkazů atd. Zároveň učebnice obsahují 

samostatnou kapitolu Náměty laboratorních prací.  

Chemické reakce a ICT 

V současné době je trend výukový obsah převádět do digitální formy, existuje proto mnoho 

aplikací, platforem, programů, her a podobně, které různým způsobem lze implementovat 

do tématu chemické reakce. Jedná-li se o aplikace určené především mobilním dotykovým 

zařízením (mobilní telefony, IPady, tablety atd.), lze zmínit například nejrůznější typy 

periodických soustav prvků, které podávají ucelený a rozšiřující výčet informací o 

jednotlivých prvcích, které může učitel využít například při chemických výpočtech, 
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vyčíslování rovnic, typických reakcích atd., například Periodická tabulka 202031, dále 

různé simulace chemických reakcí, například BEAKER – Mix Chemicals32 či CHEMIST - 

Virtual Chem Lab33. Existují také aplikace plnící roli elektronických učebnic například  

Fyzikální chemie34 nebo Analytická chemie35, které sice nepřinášejí velkou inovaci, mohou 

však sloužit jako doplňující materiál, zpestření výuky nebo motivační prvek. Zmínit lze 

také aplikace, které pomáhají, vyčíslují atd. chemické rovnice, například Chemik – super 

chemie nástroj36 nebo Chemistry Lab37. Velmi ucelený a přehledný seznam dostupných 

aplikací pro chemii přináší ve svém článku Josef Mach (2015).  

Mezi programy či platformy, které se zabývají tématem chemických reakcí, lze řadit 

například různé typy prostředí, které vyčíslují rovnice, uvádějí nejpravděpodobnější 

produkty, poskytují informace o látkách atd. – například Chemequations38, mohou to být 

nejrůznější videa, ať už se jedná o Khanovu školu39 nebo videa zachycující chemické 

pokusy například laboratorní cvičení z cyklu Otevřená věda40. Se samotnými chemickými 

reakcemi souvisí také chemické vzorce, které lze zpracovávat například prostřednictvím 

programů ChemSketch41 či BKChem42, které jsou schopny vytvářet 2D nebo i 3D 

struktury různých molekul. Ty mohou sloužit pedagogovi při objasňování průběhu 

chemických reakcí.  

 
31 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=cs (pro android) 

[cit. 2020-01-18] 
32 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs (pro 

android) [cit. 2020-01-18] 
33 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.chemist&hl=cs (pro 

android) [cit. 2020-01-18] 
34 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_330 (pro android) 

[cit. 2020-01-18] 
35 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_716 (pro android) 

[cit. 2020-01-18] 
36 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=cs (pro 

android) [cit. 2020-01-18] 
37 Dostupné z webu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolyticearth.chemistrylab&hl=cs 

(pro android) [cit. 2020-01-18] 
38 Dostupné z webu https://chemequations.com/cs/ [cit. 2020-01-18] 
39 Dostupné z webu https://khanovaskola.cz/video/2/92/322-vycislovani-chemickych-rovnic [cit. 2020-01-18] 
40 Dostupné z webu 

https://www.youtube.com/watch?v=qKBtK4TwOF4&list=PLqmy0o96fQtC6Ru1R7p_7UnNIHTmOQF6U 

[cit. 2020-01-18] 
41 Dostupné z webu https://www.slunecnice.cz/sw/acd-chemsketch/ [cit. 2020-01-18] 
42 Dostupné z webu https://www.slunecnice.cz/sw/bkchem/ [cit. 2020-01-18] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.chemist&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_716
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolyticearth.chemistrylab&hl=cs
https://chemequations.com/cs/
https://khanovaskola.cz/video/2/92/322-vycislovani-chemickych-rovnic
https://www.youtube.com/watch?v=qKBtK4TwOF4&list=PLqmy0o96fQtC6Ru1R7p_7UnNIHTmOQF6U
https://www.slunecnice.cz/sw/acd-chemsketch/
https://www.slunecnice.cz/sw/bkchem/
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Obrázek 4 Ukázky laboratorních sad a senzorů a. Matelab – základní výbava , b.Vernier – Sonda chloridových aniontů , 

c. Pasco - bezdrátový spektrometr 

Chemické reakce a laboratorní sady 

Jak uvádí Beneš & kol. (2015), výuka chemie jako experimentální vědy by měla klást 

důraz na chemické pokusy a experimenty, které jsou její nepostradatelnou a 

neodmyslitelnou součástí. Experiment z hlediska aktivity žáků je nedocenitelnou součástí 

výuky chemie, neboť nejenže zapojuje více žákovských smyslů do poznávání konkrétní 

problematiky, ale klade důraz na důkaz, na reálné předvedení daného jevu, které nejenže 

žáky baví a motivuje, ale navíc jim umožňuje vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi. 

S odkazem na kapitolu 1.2.2. se tak jedná o velmi efektivní způsob výuky (Beneš & kol., 

2015). Vzhledem k náplni chemických experimentů je lze naprosto bez problémů 

implementovat do tématu chemické reakce dle vymezení tohoto tématu v RVP. Bohužel, 

jak se zmiňují i uvedení autoři (Beneš & kol., 2015) z mnoha důvodů, ať už je to časová 

náročnost, materiálně-technické zázemí, finance, nedostatečná metodická podpora učitelů 

nebo v neposlední řadě legislativní úprava o nakládání s chemickými látkami, je chemický 

experiment v českých školách využíván stále méně.  

Některé z těchto problémů mohou řešit v současné době dostupné chemické sady, senzory, 

čidla atd. Jejich největší nevýhoda spočívá ve vysoké vstupní investici, kterou si mohou 

dovolit pouze školy, které získají granty, popřípadě mají sponzory, také (jelikož se jedná o 

zahraniční produkty) neexistuje v řadě případů metodická podpora, která by zrcadlila 

současné vzdělávací dokumenty (RVP ZV).  
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Vzhledem k původu těchto souprav také nemusí být splněn legislativní předpis, v takovém 

případě pak zodpovědnost při práci spočívá výhradně na vyučujícím, popřípadě rodiči při 

domácím experimentování (Beneš & kol., 2015).  

V současnosti se na českém trhu v oblasti chemického vzdělávání nejvíce prosazují firmy 

Vernier43, Conatex44 a Pasco45. Vernier disponuje širokou nabídkou senzorů pro biologii, 

chemii, fyziku a další, které lze využít jak pro terénní práce, tak v laboratořích. Jedná se o 

jednoduchá čidla pro měření teploty, pH, spekter a dalších. Vernier navíc nabízí návody, 

experimenty a metodickou podporu k práci se senzory. Conatex zajišťuje jak jednotlivé 

senzorické či laboratorní přístroje, tak materiální podporu (chemické nádobí, chemikálie, 

modely a další učební pomůcky). Firma Pasco produkuje především žákovské sady 

senzorů a čidel podobně jako Vernier, také s didaktickou podporou. Obrovskou výhodou 

moderních sad je možnost přenosu záznamu do digitálních dat, se kterými mohou žáci dále 

pracovat.  

Existují i další sady, například Didamat46, jenž nabízí sety ke cvičení z elektrochemie, dále 

Učební pomůcky47 inzerují různé typy žákovských souprav pro chemii (destilace, analýza 

vody, vyvíjení plynu atd), existuje také Malý chemik48 a podobné sady, určené spíše pro 

zájmovou činnost a mnoho dalších. Za zmínku stojí také české sady Matelab49, které jsou 

určeny opět pro zájmové činnosti či k domácím experimentům.   

Chemické reakce v prezentacích, interaktivních materiálech a pracovních listech 

Mezi nejspíše nejvyužívanější učební pomůcky lze řadit také výukové prezentace, pracovní 

listy nebo interaktivní materiály. Především s využitím didaktické techniky (projektor, 

počítač, interaktivní tabule) mohou tyto prostředky výrazně usnadňovat učiteli výuku, 

proces zrychlovat při dodržování didaktických zásad (názornosti, vědeckosti, posloupnosti, 

individuálního přístupu k žákům, komplexního rozvoje žákovy osobnosti atd.) 

(Zormanová, 2014). Tvorba výukových prezentací či pracovních listů již pro české učitele 

 
43 Dostupné z webu https://www.vernier.cz/uvod/rozcestnik [cit. 2020-01-18] 
44 Dostupné z webu https://www.conatex.cz/ [cit. 2020-01-18] 
45 Dostupné z webu https://www.pasco.cz/ [cit. 2020-01-18] 
46 Dostupné z webu https://www.didacta.cz/chemie/ [cit. 2020-01-18] 
47 Dostupné z webu https://www.ucebnipomucky.net/zakovske-soupravy-pro-chemii [cit. 2020-01-18] 
48 Dostupné z webu https://www.iqhracky.cz/maly-chemik-laborator-100-pokusu/#null [cit. 2020-01-18] 
49 Dostupné z webu https://www.matelab.cz/ [cit. 2020-01-18] 

https://www.vernier.cz/uvod/rozcestnik
https://www.conatex.cz/
https://www.pasco.cz/
https://www.didacta.cz/chemie/
https://www.ucebnipomucky.net/zakovske-soupravy-pro-chemii
https://www.iqhracky.cz/maly-chemik-laborator-100-pokusu/#null
https://www.matelab.cz/
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není velkým problémem, nadto existují webové stránky shromažďující materiály dalších 

pedagogů. Těmi mohou být například portály Dumy.cz50 nebo Veskole.cz51. K tvorbě 

pracovních listů mohou učitelé využít opět řadu šablon z uvedených webů, popřípadě 

vytvořit vlastní, například s pomocí programu Wizer52. Aplikace nabízí velmi zdařile 

graficky zpracované šablony a rozmanitá cvičení, úkoly lze řešit buď přímo online 

(například prostřednictvím interaktivní tabule), popřípadě v tištěné formě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Dostupné z webu http://dumy.cz/ [cit. 2020-01-18] 
51 Dostupné z webu https://www.veskole.cz/ [cit. 2020-01-18] 
52 Dostupné z webu https://www.wizer.me/ [cit. 2020-01-18] 

http://dumy.cz/
https://www.veskole.cz/
https://www.wizer.me/
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Praktická část  

1.6 Cíle praktické části 

Cíle praktické části jsme formulovali následujícím způsobem: 

1. Navrhnout výukové aktivity na téma chemické reakce s využitím 

různých didaktických prostředků –, a to didaktických her, aplikací 

ICT (Padlet, Quizziz, BEAKER – Mix Chemichals, Wizer), 

učebních pomůcek (bonbóny, Lego) a pracovních listů. 

2. Zpracovat metodiky k jednotlivým aktivitám – formulovat 

výukové cíle aktivity, vymezit rozvoj klíčových kompetencí, 

vytvořit časový harmonogram jejich implementace. 

3. Realizovat navržené výukové aktivity v praxi a ověřit naplnění 

stanovených cílů. 

4. Na základě zjištěných dat výukové aktivity dle potřeby upravit. 

1.7 Příprava výukových aktivit 

Výukové aktivity jsou navrženy na základě rozboru a studia odborné i populárně vědecké 

literatury, učebnic Základy chemie (Beneš, Pumpr & Banýr, 2010) a Chemie pro 8. ročník 

(Mach, Plucková & Šibor, 2019), a také učitelských blogů Co jsem vyzkoušela53, Ty 

brďo!54 či Guru ve škole55.  

Aktivity jsou koncipovány jak s ohledem na rozvoj ICT gramotnosti, tak využívají 

klasických prostředků bez nutnosti techniku aplikovat. Různorodost aktivit podporuje 

individuální potřeby žáků i škol s ohledem na vybavení, dostupnost pomůcek, časovou 

náročnost atd. Byly většinou navrženy jako kratší činnosti vhodné k motivaci žáků či 

opakování a upevnění znalostí. Většina aktivit nevyžaduje speciální pomůcky (kromě 

měření pH, kde jsou využity digitální senzory, aktivitu však lze realizovat i bez nich), při 

realizaci je část aktivit (s využitím ICT) závislá na mobilních zařízeních žáků, popřípadě 

školní digitální technice (tablety, iPady atd.).  

 
53 Dostupné z webu https://www.cojsemvyzkousela.cz/ [cit. 2020-06-08] 
54 Dostupné z webu https://www.tybrdo.cz/ [cit.2020-06-08]  
55 Dostupné z webu https://www.guruveskole.cz/ [cit. 2020-06-08] 

https://www.cojsemvyzkousela.cz/
https://www.tybrdo.cz/
https://www.guruveskole.cz/
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Aktivity jsou v úvodu detailně popsány, obsahují rozepsané přípravy na hodiny (se 

zaměřením na výukové cíle, rozvoj klíčových kompetencí, časové nároky a podobně). 

Přehled je doplněn obrazovým materiálem aplikací a žákovského řešení úloh. Některé 

aktivity obsahují i další materiály (pracovní listy, hry atd.), ty jsou doplněny o autorské 

řešení. Ověřené aktivity obsahují také informace o průběhu, nedostatcích, alternativních 

řešeních aktivit či autentické výroky žáků.  

Aktivity jsou rozvrhovány pro žáky vyšších ročníků základních škol i nižších ročníků 

středních škol. Cílovým tématem je výuka chemických reakcí, aktivity lze však využít i 

v jiných tématech. Jednotlivé aktivity podporují mezipředmětové vztahy obzvláště se 

vzdělávacími obory ICT, jazyky, přírodopis, fyzika či výchova ke zdraví.  

Aktivity byly koncipovány pro konkrétní potřeby učitele s ohledem na probranou látku, 

terminologii, s důrazem na konkrétní problematiku atd., jsou však zamýšleny pouze jako 

orientační materiál, inspirace či ukázka využití zajímavých pomůcek, aplikací nebo 

platforem k dalšímu využití, úpravám, specifikaci atd. pro konkrétní vyučující nejen 

chemie, ale i jiných předmětů. 

1.8 Návrhy výukových aktivit pro výuku tématu chemické reakce na ZŠ 

V následujícím textu představíme pět navržených a v praxi (kvůli mimořádným opatřením 

v souvislosti s koronavirovou krizí prostřednictvím distanční výuky) zrealizovaných 

aktivit. Každá z aktivit je nejprve podrobně rozebrána z hlediska popisu funkcí, ovládání, 

možností využití, výhod a nevýhod (podkapitola rozbor aplikace), následuje návrh 

konkrétní aktivity ve formě přípravy na hodinu (popis činnosti, stanovení výchovně-

vzdělávacích cílů aktivity, rozvoj klíčových kompetencí, pomůcky/platformy nutné k 

realizaci atd.). Následující kapitolu tvoří rozbor žákovského zpracování, kde autor reaguje 

a hodnotí průběh aktivity, shrnuje zpětnou vazbu žáků včetně autentických výroků, 

navrhuje možné úpravy, poukazuje na úskalí realizace či výhody využití.  

1.8.1 Padlet – virtuální nástěnka 

Rozbor aplikace: 

Padlet je interaktivní virtuální nástěnka vývojáře Niteshe Goela z roku 2012. Jedná se o 

velmi jednoduchý, přesto po grafické i praktické stránce zdařilý portál, který dokáže 
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„připnout“ v jakkoliv velké skupině lidí cokoliv – od obyčejného textu, přes odkazy na 

weby, obrázky, dokumenty, vlastní nákresy, zvukové záznamy či záznamy z kamery 

počítače.  

Kromě obrovského využití k administrativní činnosti (například virtuální třídnické hodiny, 

poznámky žáků i učitele k určitým událostem, zjištění názoru žáků na různá témata), jej lze 

velmi efektivně využít i v rámci jednotlivých předmětů. Vhodným metodickým 

začleněním do edukačního procesu lze virtuální nástěnku využít jako prostředí pro 

společnou práci, řešení úkolu, problematické úlohy atd., přičemž žáci jsou v neustálém 

kontaktu, vidí příspěvky svých spolužáků, mohou na ně vzájemně reagovat, komentovat je, 

hodnotit (srdíčka, like, vztyčený palec, známka atd.).  

Prostředí je velmi zajímavé právě svou jednoduchostí a snadným přístupem i ovládáním. 

Po registraci (lze přihlásit i pomocí účtu Google, Microsoft či Apple) platforma sama 

otevře ovládací panel, který v podstatě nabízí pouze vytvoření nové nástěnky, připojení se 

k jiné nástěnce (nutný odkaz) a galerii, kde jsou k nahlédnutí nástěnky jiných autorů. 

V levém dolním rohu je pak panel vlastních nástěnek, kde lze Padlety třídit, hodnotit, sdílet 

atd.  

 

Obrázek 5 Ukázka Padlet – panel ovládání 

Po kliknutí na tlačítko „vytvořit padlet“ se uživateli otevírají možnosti vytvoření různých 

druhů nástěnek. Je vhodné, aby v tuto chvíli uživatel měl již vymyšlený cíl, s jakým chce 

nástěnku využít, neboť tomu by měl přizpůsobit také volbu rozložení nástěnky. Kromě 



54 

 

klasického řazení panelů či mřížky lze vytvořit i nástěnku, kde lze jednotlivé příspěvky 

propojovat dle souvislosti témat, rozdělit nástěnku na sloupečky a přidávat příspěvky do 

různých kategorií, vytvořit z příspěvků časovou osu nebo pomocí příspěvků popisovat 

mapu, obrázek atd.   

 

Obrázek 6 Ukázka – výběr formátu nástěnky 

Možnosti, jak nástěnku využít, jsou široké, od časové linky různých přírodovědných 

objevů či vynálezů a jejich objevitelů (například časová linka radioaktivity – objev, Marie 

Curie-Skłodowská, jaderné elektrárny, Three Mile Island, Černobyl, Fukušima atd.), přes 

využití map a propojení se zeměpisem (například těžba a zpracování kovů v různých 

zemích, rozmístění klasických a alternativních elektráren, výskyt a těžba ropy, zemního 

plynu, uhlí a jiné) až po klasickou zeď, kde budou žáci opakovat a jejich úkolem bude 

nashromáždit co nejvíce informací o zadaném tématu.  

Po vytvoření nástěnky je manipulace opět velmi jednoduchá – pomocí bočního panelu 

uživatel nastaví název a popis nástěnky, může přidat libovolnou ikonu, pozadí i fond 

písma, dále upravit možnosti příspěvků (účastníci mohou/nemusí psát své jméno, lze 

uzavřít komentování, hodnocení příspěvků, dokonce zapnout filtr vulgárních slov).   
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Obrázek 7 Ukázka – nastavení parametrů nástěnky 

Po vytvoření nástěnky ji lze okamžitě sdílet s žáky (odkazem, QR kódem, mailem, ale i 

přes Facebook či Google Classroom), zajímavé jsou také možnosti soukromí (vstup přes 

heslo, uživatelé smějí číst, ale nemohou přidávat příspěvky atd.). Určitou nevýhodu 

představuje přispívání žáků, kteří mohou přispívat i bez přihlášení, v takovém případě jsou 

však jejich příspěvky anonymní, pro přidání jména se musí k aplikaci přihlásit. Lze 

samozřejmě řešit jinak (například jménem pod příspěvkem), avšak to již práci ztěžuje.  

V bezplatné verzi (v současné době – květen 2020) je možné vytvořit bezplatně tři 

nástěnky, přičemž další jsou zpoplatněny. To lze řešit buď více účty (například pro různé 

předměty) nebo recyklací starých nástěnek. V takovém případě lze využít možnost exportu 

dat do souborů nebo výsledky vytisknout.  
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Obrázek 8 Ukázka virtuální nástěnky k tématu měkkýšů 

Pro účely této práce byl zvolen server Padlet, existuje však mnoho dalších webových 

aplikací podobného rázu, například LinoIt (dostupné z webu https://en.linoit.com/) nebo 

Miro (dostupné z webu https://miro.com/).   

Návrh aktivity Padlet – virtuální nástěnka na téma Chemické reakce: 

Dostupné viz Příloha 1: Padlet – virtuální nástěnka na téma Chemické reakce 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolené aktivity na téma 

Chemické reakce.  

1.8.2 Quizziz – online kvízy 

Rozbor aplikace: 

Quizizz je bezplatný výukový nástroj z roku 2015 založený vývojáři Ankitem Guptou a 

Deepakem Joy Cheenathem (Quizziz, 2020). Jedná se o platformu pro vytváření 

výukových kvízů podobného charakteru jako známější Kahoot! nebo Socrative.  

Prostředí bylo během minulých let značně rozšířeno o zajímavé dodatky, které velmi 

usnadňují žákovo učení. Obecně se jedná o server obsahující tisíce výukových kvízů 

v mnoha kategoriích a vzdělávacích předmětech (přírodní vědy, jazyky, humanitní vědy 

atd.). Tyto kvízy lze buď volně využít k procvičení anebo je možné vytvořit kvíz vlastní. 

https://en.linoit.com/
https://miro.com/


57 

 

Z hlediska organizace platforma rozlišuje pracovní, žákovský a učitelský účet, dále je 

možné přihlásit se jako rodič. Všechny typy účtů umožňují vytvářet a sdílet vytvořené 

kvízy s ostatními.  

 

Obrázek 9 Ukázka platformy Quizziz – nabízené kvízy a panel ovládání 

Vytvořit kvíz je velmi intuitivní, celý server je laděn do moderní formy podpořené řadou 

obrázků, tudíž je tvorba jednoduchá i pro tvůrce bez znalostí jazyka. Systém nabízí několik 

možností otázek (uzavřených i otevřených, jednu i více odpovědí), výběr vhodných slov do 

textu, popřípadě jednoduchou anketu. Do otázek je možné vkládat matematické rovnice, 

videa, fotografie a text, což možnosti platformy značně rozšiřuje. Každá otázka může mít 

nastavený vlastní čas (do 15 minut), což otevírá možnosti tvorby projektů, delšího 

vyhledávání informací, řešení náročnějších úkolů atd.  
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Obrázek 10 Ukázka tvorby kvízových otázek 

Vytvořený kvíz lze s žáky sdílet, a to i prostřednictvím dalších platforem jako je Google 

Classroom nebo Microsoft Teams. Zároveň je možné kvíz sdílet a hrát online, zadat jej 

žákům jako domácí úkol (s termínem odevzdání) nebo jako procvičování, ve kterém žáci 

jednotlivé odpovědi mohou studovat ve formě flashcards. Žáci mohou také své výsledky 

sdílet se spolužáky a soutěžit. Žáci mohou kvíz řešit jednotlivě nebo se body sčítají pro 

celý tým. Ke kvízu se žáci přihlašují pomocí kódu specifických pro každý kvíz.  

Prostředí dále podporuje výuku a zprostředkovává ji širšímu spektru žáků přítomností 

různých možností jako je čtení nahlas, časovač nebo vkládání zábavných memes, které 

žákům zpestřují hru a zvyšují interaktivitu a reakci systému na žákovy odpovědi. Tyto 

doplňky lze navíc vkládat i samostatně a ke konkrétní situaci, kterou učitel zvolí. Součástí 

nastavení jsou také možnosti náhodného pořadí otázek, zobrazení správných odpovědí 

nebo povolený počet pokusů. 

U každého kvízu je možné sledovat výsledky jednotlivých žáků. Server sám vyhodnocuje 

výsledky a řadí je dle určitých parametrů (nejlepší, poslední atd.). U každého studenta lze 

rozkliknout jeho individuální výsledky a zhlédnout správné a špatné odpovědi, délku 

odpovědi, čas řešení, počet pokusů, mimo to systém nabízí možnost sledovat v procentech 

úspěšnost celé třídy, potažmo jednotlivých otázek. Platforma také nabízí možnost poslat e-

mail rodičům, kde jsou všechny podrobné výsledky žáků nebo výsledky vytisknout. 
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Obrázek 11 Ukázka zobrazení výsledků v online prostředí 

 

Obrázek 12 Ukázka individuálních odpovědí konkrétního žáka 
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Obrázek 13 Ukázka staženého souboru s výsledky kvízu 

Kvízy lze řadit buď do sbírek, nebo vytvořit speciální složky pro jednotlivé třídy, čímž se 

zjednodušuje organizace a přehlednost jednotlivých cvičení.  

Platforma podporuje řadu světových jazyků (český jazyk není dostupný). Existuje také 

verze aplikace, kterou lze bez problémů zpustit na mobilním zařízení, a to jak pro Android 

(dostupné z webu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizizz_mobile), tak 

pro iOs (dostupné z webu: https://apps.apple.com/us/app/quizizz-play-to-

learn/id1160249042). Stránka obsahuje centrum podpory bohaté na dodatečné návody, 

postupy či informace o fungování kvízů.  

 

Návrh aktivity Quizziz – online kvízy na téma Chemické reakce: 

Dostupná viz Příloha 2: Quizziz – online kvízy na téma Chemické reakce 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolené aktivity na téma 

Chemické reakce. Níže uvádíme příklady kvízových otázek, správné odpovědi jsou 

označeny kurzívou. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizizz_mobile
https://apps.apple.com/us/app/quizizz-play-to-learn/id1160249042
https://apps.apple.com/us/app/quizizz-play-to-learn/id1160249042
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Možné znění kvízových otázek na téma Chemické reakce:  

1. Vyber všechny možnosti, které platí pro redoxní reakci:  

a) Dochází k přenosu kationtu H+.  

b) Mohou vznikat koordinační sloučeniny.  

c) Mění se oxidační číslo.  

d) Dochází k přenosu elektronů.  

e) Může docházet k přenosu celých skupin atomů. 

 

2. Pokud ze dvou (i více) jednodušších výchozích látek vzniká látka složitější 

(produkt), nazývá se tento typ reakce: 

Slučování 

 

3. Které tvrzení není správné?  

 

a) Syntéza je jiný název pro slučování.  

b) Pokud ze dvou (i více) jednodušších výchozích látek vzniká látka složitější, 

jedná se o podvojnou záměnu.  

c) Při substituci je část molekuly výchozí látky nahrazena jiným atomem nebo 

skupinou.  

d) Při rozkladu z jedné látky vzniká několik látek jednodušších. 

 

4. Směr reakce určuje  

a) počet produktů. 

b) reakční lomítko.  

c) počet reaktantů.  

d) reakční šipka. 

 

5. Jak se nazývá tento typ reakce: CaCO3 → CaO + CO2? 

Rozklad  
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6. Pokud dojde po zahájení chemické reakce k reakci produktů za vzniku 

výchozích látek, jedná se o reakci  

a) přímou.  

b) vratnou.  

c) zpětnou. 

 

7. Při kterém z následujících dějů dochází k chemické reakci?  

a) Sušení prádla.  

b) Rezivění plechu.  

c) Rozbití skleničky.  

d) Mrznutí vody. 

 

8. Chlorovodík se vyrábí reakcí vodíku a chloru. Které výchozí látky jsou k 

reakci potřeba?  

a) HCl + H2  

b) HCl + Cl2  

c) H2 + Cl2  

d) H a Cl  

 

9. Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním uhlíku. Které produkty při 

této reakci vznikají?  

a) Uhlík.  

b) Oxid uhličitý. 

c) Oxid uhelnatý.  

d) Kyslík. 

 

10. Jak se nazývá chemická reakce, při které se uvolňuje energie, obvykle ve 

formě tepla? 

Exotermická 

 



63 

 

1.8.3 BEAKER – Mix Chemicals – mobilní doteková laboratoř 

Rozbor aplikace: 

BEAKER – Mix Chemicals je mobilní aplikace vývojářů Google Commerce Ltd z roku 

2018. Simuluje virtuální laboratoř s více jak 150 chemickými látkami. Látky jsou navrženy 

tak, aby jejich vzájemné reakce či reakce na podněty aplikace (zahřátí, třepání atd.) 

odpovídaly co nejvěrněji skutečnému průběhu. V základní nezpoplatněné verzi jsou 

dostupné úkony zahřátí spirálou (například var vody, barevné změny reakce železa a 

kyseliny dusičné), vznícení/exploze (například hořčíku, uhlíku), třepání (například 

urychlení reakcí, srážení, barevné změny) či funkce AirMix (spáruje dvě mobilní zařízení, 

je možné smísit obsahy „zkumavek“ dvou aplikací). Výběr chemických látek je bohatý, 

aplikace obsahuje jak kapalné, tak pevné i plynné látky. Pracovat lze se samostatnými 

prvky (například alkalické kovy, kovy alkalických zemin, železo, mangan, fosfor, dusík, 

kyslík a další) či se sloučeninami (dostupná je voda, řada kyslíkatých i bezkyslíkatých 

kyselin, oxidy, halogenidy, sulfidy, hydroxidy i soli kyslíkatých kyselin). Aplikace rovněž 

nabízí různá barvicí činidla pro větší názornost. Zpoplatněná verze aplikace navíc dovoluje 

realizovat filtraci, odstředění, promíchání či zmražení, a také další chemikálie. Kromě 

klasického chemického názvosloví nabízí aplikace také dodatečné informace o 

chemikáliích (hustotu, molární hmotnost atd.) (THIX LLC, 2018).  
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Obrázek 14 Možnosti zobrazení chemických látek s dodatečnými informacemi 

 

Reakce chemických látek či reakce látek po změně vnějších podmínek je doprovázena 

typickou změnou (například únik plynu, změna barvy, exploze, hoření atd.), která žákům 

rozšiřuje znalosti o průběhu reakce či vlivu podmínek. Samotná reakce se objevuje 

v pozadí, zapsána vyčíslenou rovnicí, která žákům zároveň přibližuje, jaké látky zvoleným 

procesem vznikají (THIX LLC, 2018). 

Manipulace s aplikací je velmi intuitivní, ačkoliv je v angličtině, více důrazu je kladeno na 

obrazové ztvárnění, je tedy velmi jednoduché aplikaci ovládat, ta navíc reaguje na dotek, 

pohyb telefonu atd., je tedy velmi kreativně a interaktivně zpracována. Grafické zpracování 

je velmi zdařilé a pro žáky atraktivní. Manipulace a celkové možnosti využití nástrojů a 

chemikálií nejsou nijak omezeny, proto může být pro žáky motivující zkoušet reakce 

různých látek.  
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Obrázek 15 Ukázka probíhajících reakcí a změn  

Základní verze aplikace je zdarma dostupná pro platformy Android (dostupné z webu: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=en) i iOS 

(dostupné z webu: https://apps.apple.com/app/beaker-by-thix/id961227503).  

 

Návrh aktivity BEAKER – Mix Chemicals – Chemické reakce v mobilní dotekové 

laboratoři: 

Dostupné viz Příloha 3: BEAKER – Mix Chemicals – Chemické reakce v mobilní 

dotekové laboratoři. 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolené aktivity na téma 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=en
https://apps.apple.com/app/beaker-by-thix/id961227503
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Chemické reakce. Níže uvádíme vzorové zadání úloh na téma Dělení chemických reakcí 

dle pozorovaných vnějších změn.  

Vzorové zadání: 

Dělení chemických reakcí dle pozorovaných vnějších 

změn 

Pomocí mobilní aplikace BEAKER – Mix Chemicals (Dostupné z webu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs) 

simulujte uvedené reakce a řešte úlohy uvedené v pracovním listu  

A. Slučování (syntéza) 

Slučování síry s kyslíkem 

I. Jakých změn jste si během chemické reakce všímali?  

II. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby chemická reakce proběhla?  

III. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: 

IV. Doplňte produkty chemické reakce, nezapomeňte doplnit stechiometrické 

koeficienty, aby chemická rovnice byla správně vyčíslena: - toto nejlépe až jako 

poslední úloha, stejně tak u ostatních reakcí B, C atd. 

S + O2 →  

 

B. Rozklad (analýza)  

Tepelný rozklad vápence  

I. Jakých změn jste si během chemické reakce všímali?  

II. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby chemická reakce proběhla?  

III. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: 

IV. Doplňte produkty chemické reakce, nezapomeňte doplnit stechiometrické 

koeficienty, aby chemická rovnice byla správně vyčíslena: 

CaCO3 → 

C. Nahrazování (substituce) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs
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Reakce kovového zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

I. Jakých změn jste si během reakce všímali?  

II. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla?  

III. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: 

IV. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit stechiometrické koeficienty, aby 

rovnice byla správně vyčíslena: 

Zn + HCl → 

 

D. Podvojná záměna (konverze) 

Reakce hydroxidu sodného s kyselinou dusičnou  

I. Jakých změn jste si během reakce všímali?  

II. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla?  

III. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: 

IV. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit vhodné stechiometrické koeficienty, 

aby rovnice byla správně vyčíslena: 

NaOH + HNO3 → 

 

Vzorové řešení je dostupné viz Příloha 4 – Dělení chemických reakcí dle 

pozorovaných vnějších změn s využitím BEAKER Mix Chemicals – vzorové řešení 

Příloha obsahuje zpracování autorského řešení pracovního listu Dělení chemických reakcí 

dle pozorovatelných vnějších změn (viz výše).  

 

1.8.4 Wizer.me – online pracovní list 

Rozbor aplikace: 

Wizer.me je webová platforma pro tvorbu interaktivních online pracovních listů. Pochází 

z roku 2013, její zakladatelkou je Nira Mayorchik.  
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Obrázek 16 Úvodní stránka platformy Wizer.me s nabídkou dostupných pracovních listů 

Webová stránka umožňuje uživateli vytvořit interaktivní a poutavým způsobem 

zpracované pracovní listy, které lze nejen dále distribuovat žákům, ale využívat i pracovní 

listy ostatních uživatelů (tak jako nabízí kvízy ostatních uživatelů například Kahoot nebo 

Quizziz). V základní bezplatné verzi aplikace nabízí širokou škálu již vytvořených 

podkladů (barevných pozadí, nadpisů, fontů písma atd.), které výrazně zvedají atraktivitu 

materiálů, a jejich tvorba uživateli nezabere žádný čas.  

 

Obrázek 17 Ukázka grafického zpracování a volba úkolů 

Důležitá je samozřejmě i široká nabídka cvičení, aktivit a otázek, které lze v listu použít. 

Lze vybrat z následujících možností: otevřené otázky, výběr jedné/více odpovědí, 
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doplňování slov do textu (úplně volné/z nabídky), popis obrázku, spojování dvojic či 

třídění pojmů do kategorií. Wizer nabízí také možnost psát vlastní texty či kreslit obrázky 

žáky. To výrazně rozšiřuje možnosti tvorby online pracovních listů (například místo běžně 

využívaných textových editorů word, excel), neboť tyto možnosti jsou pro žáky velmi 

jednoduše dostupné a lehce uchopitelné. Učitel zároveň může zadávat téměř neomezené 

úkoly. Kromě výše popsaného lze vkládat videa, obrázky, odkazy. 

 

Obrázek 18 Ukázka zadávání úkolů 

Po vytvoření úkolu ho lze popsat nadpisem, samostatně lze doplnit také pokyny k vyřešení 

úlohy, a to dokonce i jako zvukový záznam. Otázky jsou opatřeny body, které lze 

libovolně nastavovat dle váhy či důležitosti. Po distribuci lze s listem dále pracovat, 

doplňovat nebo úkoly upravovat, a to i během vypracovávání žáky, což může být velmi 

důležitou zpětnou vazbou k žákovskému řešení, dotazům, nejasnostem (například 

přeformulování nejasné otázky, doplnění zapomenutého obrázku atd.).  

Každého žáka lze kontrolovat individuálně, systém hodnotí kromě počtu bodů také délku 

vypracování a datum. Výsledky lze stáhnout v souboru do počítače, popřípadě je 

vytisknout. Systém sám je schopen uzavřené otázky vyhodnotit, na rozdíl od jiných 

platforem však neumožňuje ruční zadání bodů u uzavřených otázek. U otevřených otázek 

je možné body doplnit dle vůle autora. Jednotlivé otázky lze komentovat (opět i zvukovým 

záznamem), na konci testu lze napsat kompletní zpětnou vazbu a zaslat ji žákovi.  
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Obrázek 19 Ukázka zpracování výsledků konkrétního žáka 

Platforma není dostupná v českém jazyce, práci s ní usnadňuje široký systém podpory 

(včetně chatu), nicméně její užívání je oproti jiným systémům složitější, ne tak intuitivní, 

v lecčem matoucí. Především pro učitele je těžší se v nabídce zorientovat. Některé 

možnosti jsou omezené bezplatnou verzí.  

 

Návrh aktivity Wizer.me – Online pracovní list Chemické reakce: 

Dostupné viz Příloha 5: Wizer.me – Online pracovní list Chemické reakce 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolené aktivity na téma 

Chemické reakce. Níže uvádíme příklady zadávaných úloh v pracovním listu. 

Příklady úloh v pracovním listu:  

Chemický pokus – peklo ve zkumavce  

Pozorně zhlédni následující video a vypracuj doprovodné úlohy.  

Video Question – dostupné z webu: https://www.youtube.com/watch?v=oDk7l-KZ_r0 [cit. 

2020-05-05] 

1. Doplň do textu vhodná slova tak, aby popisoval chemickou reakci z úvodního 

videa.  

https://www.youtube.com/watch?v=oDk7l-KZ_r0
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V uváděném pokusu byly reaktanty dusičnan draselný, který byl nejprve pomocí kahanu 

úplně roztaven na čirou kapalinu.  To dokazovaly unikající bublinky. Následně bylo uhlí 

vystaveno plamenu kahanu až do doby, než došlo k jeho vzplanutí. Hořící uhlí bylo 

následně vhozeno do zkumavky. Poté byla velmi opatrně přisypávána síra, což vyvolalo 

prudkou exotermickou reakci. Tuto reakci doprovázely jasné světelné efekty. Produkty 

reakcí byly kromě kyslíku také oxidy síry a uhlíku. Obrovskou teplotou, která se během 

reakce vyvinula, došlo dokonce k tavení skleněné zkumavky. Vyber všechny reaktanty 

reakcí v úvodním videu.  

2. Vyber všechny reaktanty reakcí z úvodního videa.  

a) KNO3 b) H2O c) O2 d) S e) C f) CO2 g) SO2 h) H2 

3. Vyber všechny produkty reakcí v úvodním videu.  

a) KNO3 b) H2O c) O2 d) S e) C f) CO2 g) SO2 h) H2 

4. Faktory ovlivňující chemickou reakci: Jmenujte faktory, které se podílely na 

průběhu chemických reakcí v úvodním videu.  

Vysoká teplota 

5. Peklo ve zkumavce: Popiš slovně vyčíslené reakce z úvodního videa:  

Dvě molekuly dusičnanu draselného se rozpadají na dvě molekuly dusitanu draselného a 

dvouatomovou molekulu kyslíku.  

Atom uhlíku reaguje s dvouatomovou molekulou kyslíku za vzniku oxidu uhličitého.  

6. Bezpečnost práce: Jmenuj ochranné pomůcky, které byly použity během 

pokusu v úvodním videu. Proč bylo nutné tyto pomůcky použít?  

Plášť, ochranné brýle, vhodná obuv – ochrana zrak a kůže před potřísněním, vystavení 

prachu, tekutinám nebo rozstřiku pevných látek, popáleninami, poleptáním atd.  

7. Chemické reakce: Jmenuj alespoň tři chemické reakce, se kterými se ve svém 

životě běžně setkáváš: 

Fotosyntéza, dýchání, koroze, hoření atd.  
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8. Vyčísli chemickou reakci: Napiš před značky prvků nebo chemické vzorce 

vhodný stechiometrický koeficient.  

 Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

9. Vyber výchozí látky a produkty reakce z předchozí úlohy: 

Reaktanty – Zn, HCl 

Produkty – ZnCl2, H2 

 

1.8.5 Lego, bonbóny – vyčíslení chemických rovnic 

Rozbor aktivity: 

Aktivita je navržena pro názornější, jasnější a více motivující úvod do tématu zákona o 

zachování hmotnosti a chemických rovnic. Pro lepší uchopení abstraktního tématu jsou 

využívány učební pomůcky, tvořené předměty s původně jinou funkcí než ve výukové 

aktivitě. Kromě různých chemických modelů mohou být za učební pomůcku považovány 

jakékoliv předměty, které slouží ke snadnějšímu uchopení učiva a při správném 

metodickém začlenění do edukačního procesu pomáhají žákům naplňovat vzdělávací cíle. 

Díky učebním pomůckám tak mohou žáci kromě vnímání verbálně poskytnutých poznatků 

manipulovat s reálnými předměty (Dostál, 2008). Využití učebních pomůcek při 

odvozování zákonů týkajících se chemických reakcí koresponduje s uplatňováním zásady 

názornosti ve výuce chemie. V konkrétně zvolené aktivitě jsou učebními pomůckami buď 

snadno dostupné stavebnice (Lego, Merkur), nebo potraviny (Lentilky, Skittles či jiné 

druhy bonbónů).   

 

Návrh aktivity Vyčíslení chemických rovnic:  

Dostupné viz Příloha 6: Lego, bonbóny – Vyčíslení chemických rovnic 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolené aktivity na téma 

Chemické reakce. Níže uvádíme vzorové zadání úloh.  
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Vzorové zadání: 

Vyčíslování chemických rovnic 

Atomy: 

Český název:        

Značka:   

 

Český název:        

Značka:   

 

Český název:        

Značka:   

 

 

1. Fe +   O2 →   Fe2O3 

 

+               → 

  

Reaktanty: 

Produkty:  

Slovní zápis reakce:  

 

 

2. Fe2O3 +   C →   Fe + CO 

 

 + → + 
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Reaktanty: 

Produkty:  

Slovní zápis reakce: 

 

Vzorové řešení: 

Dostupné v Příloha 7: Lego, bonbóny – Vyčíslení chemických rovnic – vzorové řešení 

Příloha obsahuje zpracované autorské řešení vzorového zadání pracovního listu 

Vyčíslování chemických rovnic (viz výše).  
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Obrázek 20 Ukázka žákovského rozpracování úlohy 
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1.9 Ověření navržených aktivit 

Předkládané aktivity byly ověřeny v rámci distanční výuky během období karantény 

v dubnu a v květnu 2020. Také s ohledem na tuto mimořádnou situaci nemohly být některé 

další navržené aktivity ověřeny. Ty jsou součástí práce jako doplňkový materiál v kapitole 

1.10.  

Ověření probíhalo na základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech, 

respondenti byli žáci osmého ročníku. Realizace aktivit probíhala buď formou samostatné 

práce či v rámci online video hodiny prostřednictvím Microsoft Teams. Počty žáků 

účastnících se konkrétních aktivit jsou uvedeny v rozboru konkrétních aktivit. Na základě 

komentářů a poznatků vedoucího práce i samotných žáků byly materiály během realizace i 

po ní doplňovány a upravovány do finální podoby.  

Celkové pojetí zvolených aktivit odpovídá snaze rozvíjet informativní ale i formativní 

stránku výuky. Smysl aktivit lze spatřovat v podněcování zájmu žáků o nelehké, abstraktní 

téma chemických reakcí, poukázat na přítomnost chemických reakcí v každodenním životě 

žáků, ve snaze vyvolávat otázky, hodnotit přijímané informace kriticky a aktivně se 

spolupodílet na vlastním učení.   

1.9.1 Padlet – virtuální nástěnka na téma Chemické reakce– ověření aktivity  

Aplikace byla využita v osmém ročníku ZŠ, během online video hodiny chemie skrze 

Microsoft Teams. Online hodina proběhla v dubnu 2020 (tj. během uzavření škol v době 

koronavirové krize). Tématem bylo opakování typů chemických rovnic, úkol sloužil jako 

opakování dosavadních poznatků z předešlých hodin. Plnění úkolu probíhalo částečně 

během hodiny (především technické parametry zadání, ovládání atd.), částečně jako 

samostatná práce žáků. Aplikaci žáci využívali poprvé. Online hodiny se zúčastnilo 13 

žáků, úkol splnilo a příspěvky vložilo 11 žáků, z toho 5 chlapců a 6 dívek.  

Aplikace žáky od první chvíle zaujala, byla pojata jako soutěž, kdo zvládne vymyslet více 

příspěvků, což některé žáky motivovalo k přidávání velkého množství virtuálních lístečků. 

S aplikací se naučili pracovat velmi rychle, protože ovládání je snadné a intuitivní, proto 

velmi rychle vytvořili síť informací, což byl také autorův záměr. Volba formátu nástěnky 

byla úmyslně zvolena jako plátno, kde je možné příspěvky propojovat šipkami. Tím 
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vznikla jakási podoba myšlenkové či pojmové mapy, která podněcovala žákovu 

představivost, schválně nebyly žákům stanoveny žádné hranice, naopak byla podporována 

jejich fantazie, když doplňovali i informace, které s původní chemickou rovnicí a chemií 

obecně už neměly zdánlivě tolik společného. Záměrem však bylo žákům ukázat, že 

bezejmenná chemická rovnice, kterou běžně pouze vyčíslují či jednotlivé látky 

pojmenovávají, je součástí jejich života, je propojena s jevy, se kterými se běžně setkávají 

a látky, které v ní reagují, velmi dobře znají. Nebylo tedy cílem vyloženě zjistit faktické 

znalosti žáků o tématu, ale spíše pokusit se převést abstraktní téma chemických rovnic do 

roviny, která je jim blízká a známá.  

 

Obrázek 21 Ukázka – práce žáků v aktivitě Padlet na téma Chemické reakce 

Bylo zajímavé sledovat reakce žáků. Aplikace jim byla představena během hodiny i se 

zadaným úkolem. Žáci okamžitě reagovali a ptali se, zdali mohou doplnit informace. 

Přidávání je zjevně zaujalo, protože zkoušeli vkládat lístečky rovnou během hovoru. 

Diskuze nad technickým ovládáním aplikace tak velmi rychle přerostla do debaty, kdy žáci 

nejen rozvíjeli své úvahy směrem k dalším předmětům (hlavně přírodopis), ale i navzájem 

reagovali na komentáře svých spolužáků. 

Výroky žáků:  

Ž:  „Nevzniká oxid uhličitý taky při dýchání?“  

Ž: „Můžu tam napsat, že vzniká teplo?“  

Ž: „Takže je to teda exotermní reakce.“  
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Přidávat příspěvky mohli žáci i samostatně, v další hodině proběhlo komentování a opravy. 

Žáci používali aplikaci prvně, celkově nejsou zvyklí ani na tvorbu mentálních map, proto 

občas spojovali nevhodné pojmy (například reakci hoření s pojmem dýchání, protože 

v obou figuruje oxid uhličitý). Nicméně i to – naučit se hledat správné souvislosti a téma 

logicky třídit, je schopnost, kterou si žáci nácvikem mohou osvojit. Během hovoru byli 

proto žáci vyzváni, aby vysvětlili, proč konkrétní termíny do mapy zahrnuli a zdali by 

nebylo vhodné je propojit s jiným lístečkem. Obrovskou výhodou je, že vše lze opravit i po 

vložení – během hodiny tak došlo k jednotlivým opravám.  

Výroky žáků:  

Ž: „Dala jsem tam dýchání, protože oxid uhličitý vydechujeme. Ale asi by teda měl jít od 

toho příspěvku s tím, že oxid uhličitý je produkt.  

 

Obrázek 22 Ukázka Padlet – opravená verze práce žáků 

Využití nástěnky je velmi zajímavý nástroj především proto, že příspěvky i odkaz se dají 

využívat, doplňovat, přepisovat atd. v širokém časovém horizontu. To dovoluje tu samou 

stránku využít při zjišťování stavu znalostí a informovanosti žáků o tématu v úvodu, ale 

rozrůstající síť také odráží získávané znalosti během výuky. Bylo by proto velmi zajímavé 

zdokumentovat úvodní nástěnku před uvedením žáků do problematiky a zároveň je 

instruovat, aby na základě výkladu, úkolů, pracovních listů a dalších aktivit nově nabyté 

informace do nástěnky dopisovali i během následujících hodin. Porovnání úvodního 



79 

 

množství informací a konečného by pro žáky mohlo být motivující, protože by si velmi 

názorně uvědomili rozsah získaných vědomostí. Obrovské pozitivum také je, že žáci 

mohou příspěvky a komentáři reagovat na své spolužáky, čímž se mohou navzájem 

inspirovat k dalším pojmům. Nástěnka by také byla velmi zajímavá při realizaci různých 

projektů.   

 

1.9.2 Quizziz – online kvízy na téma Chemické reakce – ověření 

Aplikace byla využita v osmém ročníku ZŠ, během online video hodiny chemie skrze 

Microsoft Teams. Online hodina proběhla v květnu 2020 (tj. během uzavření škol v době 

koronavirové krize). Tématem bylo opakování chemických rovnic, úkol sloužil jako 

opakování dosavadních poznatků z předešlých hodin. Plnění úkolu probíhalo částečně 

během hodiny (především technické parametry zadání, ovládání atd.), částečně jako 

samostatná práce žáků. Aplikaci žáci využili již několikrát. Online hodiny se zúčastnilo 13 

žáků, úkol splnilo a příspěvky vložilo 12 žáků, z toho 5 chlapců a 7 dívek. 

Společně s Kahoot!, Socrative a Quizlet se jedná o jednu z nejlepších a nejjednodušších 

platforem pro tvorbu výukových kvízů, opakování atd. Uživateli, který zná zmíněné 

platformy, nebo nevytváří kvíz poprvé, zabere jeho tvorba velmi krátkou dobu, žáci však 

podobné aplikace vítají a aktivně vypracovávají, nejednou dokonce žádali opakování 

kvízů, protože zadání, grafika, zpracování a hodnocení podporují soutěživost a motivaci 

žáků.  

Výroky žáků:  

Ž: „Paní učitelko, měla jsem tam chyby, zapomněla jsem dát všechny možnosti, můžu si to 

zahrát znovu?“ 

Ž: „Tak zatím jsem měl nejlepší skóre 8 z 10. Teď už musím na hodinu.“ 

Ž: „Paní učitelko, na po 3. mám 100 %.“ 

Žáci tuto platformu znají, byla využívána během celého školního roku v různých 

předmětech (biologie, chemie, fyzika). Nebylo tedy nutné žáky znovu instruovat, pouze 

byli upozorněni, aby se přihlašovali pod svým jménem kvůli informacím z výsledků a 
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možnosti flashcards, kde si mohli znalosti před testem připomenout. Sdílení proběhlo přes 

Microsoft Teams na konci vyučovací hodiny jako opakování.  

 

Obrázek 23 Ukázka procvičovacích flashcards na téma Chemické reakce 

Nejčastější chybou (8 z 12), bylo nevybrání všech možností u otázek s více správnými 

odpověďmi, a to i přestože žáci byli na tuto možnost upozorněni a v otázkách bylo 

zdůrazněno slovo vyber „všechny“ možnosti. Problémy byly také u otázky s výběrem 

nesprávného tvrzení (4 z 12), domnívám se však, že na vině je příliš dlouhé zadání, které 

žáci nedočítali a pouze zkoušeli trefit správnou odpověď. To se potvrdilo při pozdějším 

rozboru kvízu v hodině. Časté chyby byly také u otázky „Chlorovodík se vyrábí reakcí 

vodíku a chloru. Které výchozí látky jsou k reakci potřeba?“ (5 z 12), kde žáci často 

uváděli nesprávný výsledek příliš rychlou volbou (H a Cl), ale neuvědomili si, že tyto 

prvky se vyskytují jako dvouatomové molekuly (H2 a Cl2). Zde je třeba upozornit na naši 

nejasnou formulaci otázky, kde nebylo uvedeno plynné skupenství reagujících látek. 

V důsledku toho by bylo možné interpretovat i uvedenou odpověď (H a Cl) jako správnou. 

Pro účely této diplomové práce byla proto označena jako správná i tato odpověď.  

Výroky z diskuze (Otázky byly žákům zadány formou screenshotů kvízu): 

Vybírání všech správných odpovědí:  
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U: „(Ž).. v první otázce jsi měla vybrat všechna správná tvrzení. Vybrala jsi správně 

odpověď: Dochází k přenosu elektronů. Je ve výrocích ještě jiné správné tvrzení?“  

Ž: „A jo, ještě ty oxidační čísla! Já nevěděla, že jich tam je víc.“  

Nesprávné tvrzení: 

U: „(Ž).. Správně jsi zvolil u otázky 3 odpověď Pokud ze dvou (i více) jednodušších 

výchozích látek vzniká látka složitější, jedná se o podvojnou záměnu.“ 

Ž: „To byla náhoda. Nestíhal jsem to číst, tak jsem vybral nejdelší odpověď.“ 

Reakce chlóru a vodíku: 

Ž: „Paní učitelko, já to nechápu, vždyť jsem dala Cl a H a bylo to špatně.“ 

U: „Mohou se tyto atomy vyskytovat jako volné?“  

Ž: „Aha, takže to bylo to Cl2? Já viděla chlor, tak jsem to tam rychle dala.“  

Za největší přínos pokládáme zájem žáků vytvářet vlastní kvízy. Žákům bylo uloženo 

vytvořit vlastní kvíz na téma halogenidy – jejich vlastnosti, využití a zástupci. Tvorbou 

jednotlivých otázek a formulací odpovědí žáci nejen rozvíjejí své komunikační a 

vyjadřovací schopnosti, ale pokládáním otázek se sami učí o tématu, přemýšlejí nad ním, 

hledají souvislosti atd., což pokládám za nejvhodnější činnost a nadstavbu kvízu. Mladší 

žáci v jiném předmětu dokonce distribuovali vlastní kvízy mezi sebe bez vyzvání učitele. 

Obecně lze využívání kvízů shrnout jako činnost, která žáky baví a motivuje, často chtějí 

tu samou hru hrát vícekrát, aby si vylepšili výsledky. Prostředí je pro práci jednoduché, 

nevyžaduje instalace ani další aplikace. Velmi jednoduše lze realizovat jak v prostředí 

učebny, tak na dálku prostřednictvím sdílení odkazu.  

 

1.9.3 BEAKER – Mix Chemicals – mobilní doteková laboratoř – ověření 

Úlohy byly zadány celkem 12 žákům osmé třídy ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové 

v Lánech. Zadávání probíhalo v dubnu 2020 prostřednictvím online video hodiny chemie 

skrze Microsoft Teams. Tématem bylo vyčíslování chemických rovnic, úkol sloužil jako 

motivační prvek v úvodu do klasifikace chemických reakcí, žáci měli na základě 
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pozorování a vlastních virtuálních experimentů popsat princip slučování, rozkladu, záměny 

a podvojné záměny. Žáci již měli za sebou úvod do chemických reakcí a chemických 

rovnic, klasifikaci dle vnějších změn však ne. Plnění úkolu probíhalo částečně během 

hodiny (především technické parametry zadání, ovládání atd.), částečně jako samostatná 

práce žáků. Aplikaci žáci využívali poprvé.  

Žáci uváděli čas nutný ke zpracování všech úkolů zhruba na 30 minut. Je důležité 

upozornit, že v předešlé online hodině jim byl nástroj představen, ukázán, popsán a žáci 

byli upozorněni na parametry, kterých si mají všímat (barevné změny, únik plynu, nutnost 

zahřívání atd.). 

Dle odevzdaných vypracování a celkově reakcí žáků je patrné, že práce žáky bavila, 

ačkoliv dle výpovědí se určitou dobu práce nedrželi scénáře a zadání, ale experimentovali 

s aplikací a jejími možnostmi. Z výpovědí žáků však vyplývá, že po vypracování úkolu 

zkoušeli další reakce, především je bavilo hoření a barevné změny alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin (opakovali experimenty z reálných hodin).  

Výroky žáků:  

Ž: „Paní učitelko, já jsem si myslel, že děláme alkalické kovy.“  

Ž: „Bavilo mě s tím třepat a vylévat to z mobilu ven.“ 

Ž: „Zkoušela jsem, jestli hoří (alkalické kovy) barevně, jak jste říkala v hodině.“  

Ž: „Chtěl jsem zkusit, jestli tam něco bouchne.“  

Ž: „Chtěla jsem tam naházet co nejvíc věcí a zkusit, co se stane.“  

Aplikace byla žákům představena na konci online vyučovací hodiny, jejímž obsahem byl 

trénink vyčíslování chemických rovnic, práce s ní byla naplánována až na další hodinu. 

Žáci tak měli čas s aplikací pracovat, kombinovat chemikálie, protřepávat, použít nástroje 

(zahřátí, přiklopení) atd. Považuji to za vhodný krok, neboť žáci brali aplikaci původně 

spíše za hru a bavili se mícháním a reakcemi. V případě, že by vyučující chtěl aplikaci 

využít efektivně a realizovat konkrétní úkol, žáci by mu nejspíše nevěnovali pozornost 

nebo by se nesoustředili. 
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Bylo důležité před vytvořením jednotlivých úloh prostudovat nabídku aplikace, přestože je 

bohatá na chemické látky, některé chyběly nebo chemické reakce neprobíhaly dle 

předpokladu. Proto bylo nutné volit takové reakce, které bylo možné realizovat, byla 

patrná změna, bylo nutné využít pomůcek a úkonů aplikace atd., aby byl využit potenciál 

aplikace.  

Nejčastější chyby (6 ze 14 žáků) žáci dělali při reakci rozkladu uhličitanu vápenatého, 

neboť tato reakce probíhá pomaleji a v úvodu se delší dobu „nic neděje“. Odpovědí žáků 

pak často byl buď dotaz, co mají dělat, když aplikace nefunguje nebo vyplnění slov „nic, 

žádná reakce“ atd. do pracovního listu. Druhá častá chyba (4 ze 14) se týkala podvojné 

záměny, kdy žáci uváděli, že krystal hydroxidu „zmizel“. Častou a bohužel typickou 

chybou byly laxní odpovědi typu: podvojná výměna – „vymění se to“, slučování – „spojí 

se to“ atd. bez dalšího doplnění reagujících látek, změn atd. Bezchybně žáci doplňovali 

chemické rovnice (vyčíslovaly, pokud nebyly rovnice v pořádku), byly také schopni popsat 

chemické změny a podmínky nutné k realizaci (ačkoliv se 2 žákyně ptaly, jakou informaci 

uvést, pokud žádné podmínky měnit nemusely).  

Pracovní listy byly další online hodinu s žáky prodiskutovány a na jednotlivé chyby 

upozorněno, dále byli žáci vyzváni k přesnějšímu a konkrétnějšímu vyjadřování a formou 

diskuze došlo ke společné opravě. 

Výroky z diskuze: 

Rozklad uhličitanu vápenatého 

U: „Někteří jste uváděli, že se při rozkladu uhličitanu vápenatého „nic neděje“.“  

Ž: „Zkoušeli jsme to (i s jiným žákem), ale nic se nestalo.“ 

Ž: „Musel jsi zapnout tu spirálu, protože tam bylo tepelný rozklad.“ 

Ž: „Já to zkoušel, ale i tak se nic nedělo.“  

U: „K rozkladu vápence je potřeba velmi vysoká teplota. Aplikace se vám to snažila 

zdůraznit právě tím, že onen rozklad trval delší dobu. Zkuste to ještě jednou, nezapomeňte 

zapnout spirálu a vydržte.“  

Podvojná záměna 
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U: „(Ž).. uvedl jsi, že během reakce hydroxidu sodného s kyselinou chlorovodíkovou 

krystal hydroxidu zmizel. Je to možné?“  

Ž: „Není, protože ty atomy musí souhlasit na obou stranách rovnice. Žádný nemůže zmizet, 

pak by to nevyšlo.“  

U: „Ano, mluvíme pak o zákonu zachování hmotnosti. Zjednodušeně řečeno molekuly jsou 

tvořeny určitými atomy, a ačkoliv během reakce dojde k přerušení původních vazeb mezi 

atomy a vzniku nových, atomy se pouze přeskupují.“  

Laxní odpovědi 

U: „V pracovním listě uvádíš, že principem slučování je „spojí se to“. Můžeš tuto odpověď 

popsat trochu lépe? Zkus se zamyslet, jaké látky spolu reagovaly, v jakém byly skupenství, 

jaké podmínky musely být splněny.“ 

Ž: „Reagovala síra, ta byla žlutá a pevná, s kyslíkem, to byl plyn. Muselo se to zahřát.“  

U: „Pokud bys měl tuto reakci porovnat například s rozkladem, v čem vidíš rozdíl?“ 

Ž: „Tam se ta látka rozpadala na dvě. Tady musely dvě reagovat.“   

U: „Správně, reagují dva a více prvků a vniká látka, která je většinou složitější než 

původní reaktanty.“  

 

Žákům se aplikace velmi líbila, dotazovali se, zdali bude ještě v dalších hodinách 

využívána. Přestože je důležité provádět autentické experimenty, především z hlediska 

momentální situace (duben 2020) i platné legislativy jsou online aplikace či webové 

laboratoře a simulace skvělým nástrojem, jak žákům zprostředkovat složitější chemii 

zábavným a věrohodným způsobem, který by v domácích podmínkách a často i těch 

školních nebylo možné realizovat.   

 

1.9.4 Wizer.me – online pracovní list – ověření 

Zadání bylo distribuováno 14 žákům osmé třídy ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové 

v Lánech, přičemž tři žáci měli technické problémy a práci neodevzdali. Vyplněný list tak 
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odevzdalo celkem 11 žáků. Práce byla zadána jako forma samostudia k upevnění pojmů 

probíraných v hodinách s důrazem na praktické užití při pozorování konkrétní reakce. 

Zadávání probíhalo v dubnu 2020 prostřednictvím online video hodiny chemie skrze 

Microsoft Teams. Obsahem hodiny byla klasifikace chemických rovnic, úkol plnil funkci 

opakovací aktivity celého tématu chemických rovnic (opakování pojmů reaktant, produkt, 

směr chemické reakce, chemické reakce v běžném životě, bezpečnost práce atd.), současně 

rozvíjel žákovu schopnost pozorování a odvozování z chemického pokusu. Žáci již měli za 

sebou úvod do chemických reakcí a chemických rovnic, klasifikaci. Plnění úkolu probíhalo 

částečně během hodiny (především technické parametry zadání, ovládání atd.), částečně 

jako samostatná práce žáků. Aplikaci žáci využívali podruhé, měli již zkušenosti s aplikací 

z předmětu přírodopis.  

Aplikace sama měří čas nutný ke zpracování, žáci úkol plnili v průměru za 39 minut. Je 

důležité upozornit, že v předešlé online hodině jim byl nástroj představen, ukázán, popsán 

a žáci byli upozorněni na parametry, kterých si mají ve videu všímat (barevné změny, únik 

plynu, nutnost zahřívání, světelné efekty atd.). Největší, ačkoliv předpokládaný problém, 

nastav ve chvíli registrací žáků do aplikace. Přestože žáci byli poučeni v hodině, sdílením 

obrazovky jim byl postup dokonce ukázán, část z nich se znovu dotazovala, jak se 

přihlásit, jak vyplňovat úkoly atd. Nejspíše vlivem přetížení také vznikaly problémy 

technického rázu, kdy se stránka žákům nenačetla, neotevřela, úkoly se neuložily, práce se 

neodevzdala a jiné. V porovnání s jinými podobnými platformami (například Kahoot, 

Quizziz, Quizlet) žákům přišla aplikace na zorientování se a vypracování těžší. 

Výroky žáků: 

Ž: „Dobrý večer, paní učitelko, došel vám ode mě Wizer z chemie na 19. 4.?“ 

U: „Ahoj Ž, bohužel mi to píše, že na tom stále pracuješ. Nešel ti odevzdat?“ 

Ž: „Dobrý den, právě, že odešel, ale bylo mi divné, že k němu nemám dosud žádné 

hodnocení.“ 

Žáci měli také problém se správným určením všech produktů/reaktantů, neboť ve videu 

proběhne reakcí více. Z hlediska znalosti chemických látek pak často volili pouze ty, které 

znali (síra, uhlík, kyslík), zatímco méně známé neuváděli (dusičnan draselný, dusitan 
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draselný). Pro žáky byl nejspíše také nevhodně zvolen konkrétní pokus, protože reakcí 

proběhlo více, což je nejspíše zmátlo. Pokus byl však volen na základě dalších kritérií 

(byly vidět ochranné pomůcky, bylo nutné ovlivnit reakční podmínky, reakce byla silně 

exotermní atd.). Bylo by tedy vhodnější volit tento pracovní list až pro žáky, kteří jsou si 

v tématu více jisti, protože list se zaměřuje na poměrně velkou škálu znalostí. 

Výroky žáků:  

Ž: „Já dal v tom jednom cvičení tu sloučeninu s dusíkem, ale nevšiml jsem si, že ta druhá 

je jiná.“ 

Ž: „Těch reakcí tam bylo hodně, tak mi to asi vypadlo.“  

Ž: „Nebyla jsem si tím moc jistá, tak jsem si to video pustila ještě jednou.“   

Jako chyba autora listu se ukázalo cvičení s doplňováním slov v textu, neboť zde měli žáci 

vybírat z databáze slov ta správná, nicméně v jednom z případů (oxidy síry a uhlíku) bylo 

možné názvy prvků prohodit, čímž však význam věty zůstal zachován. Bohužel systém 

samozřejmě není schopen toto rozlišit, proto nesprávné pořadí (dle zadání autora) 

vyhodnotil jako chybu. Vzhledem k tomu, že není možné měnit počet bodů u uzavřených 

otázek, byly body žákům strženy, ačkoliv fakticky se o chybu nejednalo. Toto bylo 

odhaleno až při společné kontrole v hodině, žákům bylo pochybení vysvětleno. K dalšímu 

použití by bylo vhodné text přepracovat do podoby, která nenabízí alternativní řešení.  

 

Obrázek 24 Ukázka – nevhodně zvolené doplnění, které umožnilo více správných odpovědí. 
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Velice úspěšní byli naopak žáci v určování bezpečnostních podmínek a vysvětlení, proč je 

tyto pomůcky vhodné používat. Bezpečně také dokázali jmenovat chemické reakce, které 

je běžně doprovázejí v životě (nejčastěji fotosyntéza, dýchání, koroze, rachejtle, spalován 

fosilních paliv atd.). Úkoly na vyčíslení rovnice reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

a určení reaktantů a produktů žákům již také problémy nedělaly zřejmě proto, že žáci jsou 

zvyklý se zápisem pracovat. Odvozování přímo z reálného pokusu zkoušeli prvně.  

 

Obrázek 25 Ukázka žákovského zpracování aktivity 

 

1.9.5 Lego, bonbóny – vyčíslení chemických rovnic – ověření 

Aktivity se zúčastnilo 11 žáků osmého ročníku během online hodiny (přes webkameru). 

Podklady měli k dispozici předem, taktéž byli informováni o výběru učebních pomůcek, 

jeden žák zvolil Lego, ostatní různé druhy bonbonů. Jeden žák učební pomůcky zapomněl, 

místo nich použil barevné pastelky. Aktivita byla součástí výuky, žáci se tak měli možnost 

celou dobu ptát, reagovat atd. Nejprve měli pracovat deset minut samostatně, následně 

proběhla kolektivní kontrola. Největším problémem bylo doplňování atomů (nikoliv 

molekul jako celku) a tím i změna vzorce. Velmi pomohl žák s Legem, neboť když spojil 

kostky k sobě, tvořily jasně daný celek, který nelze oddělit. Přes tuto pomůcku se princip 

podařilo vštěpit i ostatním žákům.  



88 

 

Výroky žáků:  

Změny vzorců: 

Ž: „Vlevo mám dva kyslíky, vpravo tři. Takže přidám jednu lentilku vlevo. Teď tam jsou tři, 

to je ozón ne?“    

Ž: „A nemůžu to jedno železo dát pryč?“  

Žáci na zvolenou aktivitu reagovali velmi dobře, oceňovali ji zejména jako názornou 

pomůcku, kdy si jednotlivé atomy dokázali pod barevnými bonbóny konkrétně představit, 

lépe tak rozuměli a chápali, proč je nutné reakci vyčíslit, pokud jim počty bonbónů 

neseděly. Lépe také chápali, že nemohou měnit počet atomů přidáním bonbónů (změna 

chemického vzorce), ale musí pracovat s molekulou jako celkem.  

Výroky žáků:  

U: „Čeho jste si na první pohled všimli?“  

Ž: „Vpravo je těch lentilek mnohem víc.“  

Ž: „Aha, takže jedna lentilka je atom? Takže ty dvě žluté jsou dva atomy kyslíku v jedné 

molekule?“ 

Ž: „Takže když dám tu trojku před kyslík, bude třikrát všechno, co je v rámečku? Takže 

musím přidat čtyři, ne?“  

Velmi zajímavé bylo sledovat úvahy žáků nad rovnicemi, které si jsou velmi podobné, ale 

v každé z nich vystupují stejné látky (železo a oxid železitý) v jiných rolích (v první reakci 

je železo reaktantem a oxid železitý produktem a ve druhé naopak). Pro některé žáky 

představoval tento zápis zmatek a v tomto bodě chybovali. Většina žáků určovala reaktanty 

a produkty dle reakční šipky.  

Výroky žáků: 

O reakci Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO: 

Ž: „Jak může být železo produkt, když předtím bylo reaktant?“  

U: „Myslíte, že stejná látka musí být ve všech reakcích pouze reaktantem? Železo při žádné 

reakci vznikat nemůže?“  
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Ž: „Já myslím, že železo je produkt, když je za šipkou.“  

Ž: „Železo vzniká v těch vysokých pecích, takže může být produkt.“ 

Problém žákům už od začátku probírání chemické vazby činil rozdíl mezi atomem, 

molekulou, chemickou sloučeninou a víceatomovými molekulami. Proto jim také působil 

problém slovní zápis reakce (viditelné na zadání žáka, viz obrázek 20). Ještě před 

vyčíslením bylo proto s žáky probráno toto určování znovu včetně využití bonbonů a lega.  

Výroky žáků: 

U: „Kolik lentilek je v prvním okně? Pokud je tam jen jedna lentilka, může se jednat o 

jakoukoliv sloučeninu?“ 

Ž: „Nemůže, nemá se s kým vázat.“ 

U: „Ve druhém okně jsou dvě stejné lentilky. Mohou se vzájemně vázat?“ 

Ž: „Ano, můžou. Tak to bude molekula.“  

U: „Když jsou tam dvě stejné lentilky, jedná se vlastně o dva stejné atomy. O jakou 

molekulu se jedná?“  

Realizace této aktivity je velmi jednoduchá, časově nenáročná, taktéž nenáročná na 

technické vybavení školy nebo materiální pomůcky. Realizovat se dá snadno i doma, což 

bylo ověřeno právě v autorově případě.  

Zvláště motivující pro žáky bylo sdělení, že správně vyčíslenou rovnici si mohou sníst. 

Bohužel některým nestačily barvy lentilek na počet atomů. Věřím, že verze, kdy by žáci 

nejprve museli poskládat modely molekul a teprve poté pracovali s rovnicí, by se hodila i 

pro vyšší ročníky, popřípadě gymnázia.  
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1.10 Další návrhy výukových aktivit k tématu chemické reakce 

Vzhledem k současné situaci (koronavirová krize, červen 2020) nebylo možné realizovat 

všechny navržené aktivity a ověřit je prací s žáky. Návrhy, poznámky k tématu, rozbor a 

metodika těchto aktivit jsou pro inspiraci či pilotní realizaci součástí této kapitoly.   

Didaktické hry k tématu chemické reakce – AZ kvíz, puzzle, pexeso  

Rozbor aktivity: 

Hru z hlediska učení lze definovat jako víceúčelové jednání, kterým lze uspokojit širokou 

škálu potřeb dítěte se současným rozvojem nejen duševní, ale také sociální stránky žáka. 

Naplňuje a podporuje žákovu přirozenou potřebu zkoumat svět kolem sebe. Řada autorů, 

například Průcha, Walterová a Mareš (2009), Hartl & Hartlová (2010) či Sochorová (2011) 

nahlíží na hru z pluralitního hlediska, neboť má mnohačetné funkce – poznávací, 

procvičovací, emocionální, pohybovou, také motivační tvořivou, taktéž ale diagnostickou, 

terapeutickou či sociální. Hra tak funguje jako prvotní prostředek pro poznávání okolního 

světa žáka, své místo má ale i ve světě dospělých (nejen z hlediska učení, ale i rekreace).  

Sleduje-li hra pro žáka ne vždy zjevné didaktické cíle, hovoříme o didaktické hře. Pro tuto 

hru platí velmi podobná definice jako pro klasickou hru, taktéž přirozeným a svobodným 

stylem rozvíjí mnoho stránek žákovy osobnosti, upevňuje jeho znalosti, učí jej jednat 

v modelových situacích, sociálně interagovat či jej motivuje k poznávání, vždy je však 

řízena a vedena ke konkrétnímu pedagogickému cíli (Maňák & Švec, 2003; Průcha, 

Walterová & Mareš, 2009).  
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Obrázek 26 Ukázka vytvořeného AZ kvízu na téma Chemické reakce 

Jak uvádí Sochorová (2011) v současné koncepci RVP, která cílí na samostatnost žáků 

v otázkách myšlení, vyhledávání a posuzování informací, na kreativitu, aktivitu či rozvoj 

komunikace, má didaktická hra své nepostradatelné místo. Využívání didaktických her ve 

výuce může mít nejen motivační vliv, protože hry žáky baví, učí je také řešit problémy, 

hledat řešení, ale i dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou, zvládat stres v přirozené 

podobě či komunikovat s dalšími hráči (Sochorová, 2011). 
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Obrázek 27 Ukázka zpracování konkrétní otázky AZ kvízu na téma Chemické reakce 

Pro účely této diplomové práce byly navrženy tři jednoduché hry vztahující se k tématu 

chemické reakce.    

 

Návrh aktivity Chemické reakce – didaktické hry (AZ kvíz, Pexeso, puzzle):  

Dostupné viz Příloha 8: Chemické reakce – didaktické hry (AZ kvíz, Pexeso, puzzle) 

Příloha obsahuje rozpracované přípravy na vyučovací hodinu včetně stanovení výchovně 

vzdělávacích cílů, časové dotace i konkrétních kroků realizace zvolených aktivit AZ kvíz, 

pexeso a puzzle na téma Chemické reakce.  

 

Poznámky k možné aplikaci navržených didaktických her: 

Navržené didaktické hry nebyly z výše uvedených důvodů ověřeny v praxi. Z našich 

zkušeností ale můžeme uvést, že žáci obecně učení formou her přijímají většinou 

s nadšením, hry je velmi baví (všechny tři využity v jiných předmětech). Většina žáků je 

soutěživá a hru prožívají, tím pádem se více soustředí a pozorněji pracují. Hry je obecně 

lepší a jednodušší hrát v menším počtu hráčů, v případě účasti celé třídy není možné 

Návrh aktivity: 
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zajistit, aby pracovali všichni členové skupiny, část žáků se nesoustředí a do hry se 

nezapojují. Je velmi těžké stihnout hru realizovat během hodiny nebo její části, v případě, 

že učitel jednotlivé otázky komentuje, vysvětluje či upřesňuje, dochází k prodlení. 

Vhodnější je aktivitu časově omezit a nechat vyhrát hráče, kteří mají nejvíce políček, 

puzzlů atd.  

 

Obrázek 28 Navržené puzzle – pyramida s tématem Chemické reakce 
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Závěr 

Předložená diplomová práce shrnuje v úvodní teoretické části důležité pojmy, vybrané 

aktivizační metody s jejich výhodami i nevýhodami a zároveň kritérii volby daných metod, 

dále se blíže zabývá tématem didaktické hry v souvislosti s výukou chemie na ZŠ, také 

podrobněji zkoumá didaktické prostředky v rámci výuky chemie na ZŠ, v závěru blíže 

specifikuje konkrétní téma Chemické reakce z pohledu rámcového vzdělávacího programu 

pro základní školy včetně výčtu dostupných materiálů k výuce toho tématu.  

Praktická část diplomové práce představuje sérii konkrétních výukových aktivit k tématu 

Chemické reakce s využitím různých didaktických pomůcek, informačních technologií, 

her, pracovních listů a dalších doprovodných materiálů vhodných k dosažení snahy rozšířit 

kompetenci žáků ve zvolené problematice, rozvíjet kritické myšlení a využívání různých 

pramenů, aplikací i online prostředí a zvyšovat motivaci při výuce neatraktivního tématu 

Chemické reakce. Dále obsahuje záznam z ověření těchto materiálů ve výuce předmětu 

Chemické reakce na ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech v březnu až červnu 

2020. Konkrétní obtíže, poznatky i závěry při realizaci aktivit včetně dodatečných změn na 

základě výsledků a rozhovorů s žáky i vedoucím práce, a možné alternativy využití aktivit 

či návrhy navazujících úkolů lze shrnout do následujících bodů: 

1. Z rozhovorů, debat i nadšení žáků lze soudit, že zvolené didaktické hry byly pro 

žáky schůdnější metodou výuky než klasický výklad. Žáci uváděli, že je aktivity 

baví, motivují, což dokazovaly i časté dotazy, zdali se budou aktivity opakovat 

nebo vypracovávání aktivit ve volném čase bez zadání vyučujícího.   

2. Využitím některých aktivit (například Padletu) dokázali žáci přemýšlet kreativněji 

a na probíranou látku nahlédnout jako na větší celek. Pak byli schopni propojovat 

své poznatky s jinými vzdělávacími oblastmi, realizovat mezipředmětové vztahy 

atd.  

3. Žáci jsou motivováni soutěživostí. Plněním kvízů či her s bodováním látku 

procvičovali i nad rámec očekávání (opakovaně plnili již splněné kvízy pro vyšší 

skóre, ve volném čase atd.). 
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4. Aktivity umožňovaly žákům realizovat se nezávisle na zbytku třídy, forma 

některých zadání dávala každému žákovi prostor i čas k řešení úkolů vlastním 

tempem, s kreativitou a vlastním pojetím. To podporovalo individuální možnosti 

každého žáka v otázce vzdělání v konkrétním tématu.  

5. Zadání úkolů na druhou stranu znemožňovalo přímý dohled a kontrolu vyučujícího, 

neboť úkoly žáci neplnili v reálném čase v hodině. Kromě technických nedostatků 

(připojení k internetu, vlastní PC atd.) řada žáků nebyla na tento typ výuky zvyklá, 

proto si u některých úkolů nevěděli rady, odevzdávali beze snahy úkoly splnit atd. 

Řada žáků však začala více komunikovat nezávisle na zbytku třídy, soukromě se 

doptávali, požadovali vysvětlení.  

6. V několika případech došlo vlivem nepřesnosti, nevhodné formulace či nejasnosti 

pokládané otázky k nejednoznačnosti odpovědí. Tyto autorovy chyby byly 

diskutovány s vedoucím práce, opravovány či přeformulovány. Konkrétně se 

jednalo například o některé úkoly v online pracovním listu Wizer či otázky v online 

kvízu Quizziz.   

7. Řadu uvedených aktivit nejsou žáci zvyklí používat. V důsledku toho docházelo ke 

zdržování práce, technickým obtížím, nejasnostem při manipulaci s aplikacemi atd. 

Zároveň byl problém i se samostatností žáků. Míra samostatnosti nebyla záměrem 

autora, ale dálkovou formou výuky v době koronavirové krize. Ta zároveň 

stěžovala autorovu snahu o vysvětlení postupů i látky.   

8. Z hlediska možných alternativně návazných úkolů je důležité zdůraznit, že většinu 

aplikací (Quizziz, Wizer, Padlet, pexeso, AZ kvíz atd.) mohou bez větších obtíží 

vytvářet i žáci. To posouvá výuku na novou úroveň, neboť žáci se vytvářením 

vlastních úkolů dívají na probíranou problematiku z jiného úhlu, učí se formulovat 

otázky i na ně vhodně odpovídat, vybírat důležité poznatky, přemýšlet kreativně, 

propojovat výukové celky, ale i manipulovat s ICT technikou, zvyšovat různé 

gramotnosti atd.  

Vlivem koronavirové krize, v jejímž důsledku došlo k uzavření českých škol v období 

března až června 2020, nemohly být ověřeny všechny navržené aktivity. Tyto jsou proto 

vyčleněny v samostatné kapitole 1.10, jenž může být zdrojem další inspirace pro vyučující 

i pro zkoumání jejich účinnosti.  
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Z výsledků diplomové práce, rozhovoru s žáky i výsledků jejich snahy vyplývá, že 

aktivizační metody či didaktické pomůcky jsou pro výuku chemie a konkrétně tématu 

Chemické reakce velmi důležité, pro žáky atraktivní, lze jimi žáky motivovat i vzbudit 

jejich zájem. Volbou různých metod, stylů, pomůcek atd, (například digitálních technologií 

i obyčejných modelů) se poměrně abstraktní téma pro žáky stalo pochopitelnějším, 

konkrétnějším, bližším. Také byli schopni pochopit, že mnohé chemické reakce se jich 

přímo dotýkají, provázejí je v každodenním životě a mají své nezastupitelné místo. Prací 

s různými technologiemi bylo možné žákům přiblížit chemii z jiného pohledu nebo jim 

ukázat věci, které by pro ně běžně nebyly dostupné, například využitím virtuální 

laboratoře, kde mohli bez omezení pracovat s chemickými látkami, které běžně nejsou 

součástí školního vybavení.  

Na závěr je nutné zdůraznit, že díky zkoumání jednotlivých zdrojů a manipulaci s různými 

metodami, došlo k rozšíření našich vlastních obzorů o mnoho dostupných materiálů, 

aplikací, didaktických her i nápadů, které nám doposud nebyly známy, a které lze 

s úspěchem využívat při výuce nejen chemie, ale i dalších předmětů. Spoluprací s žáky 

jsme měli nedocenitelnou možnost všechny své návrhy vyzkoušet přímo ve výuce, což 

nám dalo obrovské množství podnětů k opravám a vylepšení této práce, ale i mnoho 

inspirace pro další aktivity do hodin.  
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Příloha č. 1: Padlet – Virtuální nástěnka 

Virtuální nástěnka na téma Chemické reakce 

Učivo  - chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory 

ovlivňující rychlost chemických reakcí, oxidy, prvky (uhlík, 

kyslík) 

- díky širokému výběru možných úloh, které žáci mohou plnit, 

také díky možnostem vložit obrázky, videa či zvukový 

záznam, lze pracovní listy vytvořit nejen pro jakékoliv téma 

pro předmět chemie, ale jakýkoliv jiný školní předmět  

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální a 

komunikační 

Předchozí 

znalosti: 

 

Materiál navazuje na teoretické znalosti a výklad o klasifikaci 

chemických reakcích z minulých hodin (teoretický úvod, chemické 

rovnice, zákon o zachování hmotnosti, reaktanty, produkty, reakční 

pomůcky, dělení reakcí dle směru, změn, druhu přenášených částic), 

popřípadě může být využit jako motivační prvek před samotným 

výkladem. 

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží 

- vyjmenovat výchozí látky a produkty chemické reakce 

- vlastními slovy popsat průběh chemické reakce 

- využít důležité pojmy souvisejících s problematikou ve 

vhodných souvislostech (reaktanty, produkty, syntéza, 

analýza, rozklad, podvojná záměna, neutralizace, redox 

reakce, koordinační reakce atd.) 

- určit faktory, které reakci ovlivňují 

- zapsat pomocí symbolů (značek a vzorců) chemickou reakci 

- přečíst a vyčíslit chemickou rovnici 

- klasifikovat chemické reakce dle daných kritérií (směr, 

změny, přenášené částice) 
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Mezipředmětové 

vztahy:   

 

- Aj, ICT, Př  

Odhadovaná 

doba: 

- kolem 5 minut 

Pomůcky: - mobilní dotekové technologie (mobilní telefony, tablety, 

iPady atd.), stolní počítače, notebooky 

Popis aktivity: 

 

Žáci pomocí virtuální nástěnky popisují a shromažďují informace o 

konkrétní reakci (typ reakce, reaktanty, produkty, vyčíslení, 

doprovodné jevy, využití v reálném životě, přítomné částice atd.).    

Technologie 

 

Webová stránka 

https://padlet.com/dashboard [cit. 2020-05-20] 

Důležité: 

 

Je vhodné žáky předem instruovat a naučit je s webovou stránkou 

pracovat. Je také nutné jednotlivé úlohy předem připravit, popřípadě 

vyzkoušet před publikací a distribucí mezi žáky. Vhodné je také 

upřesnit, zdali se žáci musí přihlásit (kvůli jménům), či mají svá 

jména zveřejňovat v příspěvku, popřípadě ponechání anonymity.  

Zadání: 1. Žáci se registrují do aplikace, popřípadě virtuální nástěnku 

pouze otevřou. Lze sdílet různými způsoby – odkazem, QR 

kódem, mailem, přes Facebook, Google Classroom, Twitter.   

2. Žáci vyplňují jednotlivé úlohy, které vyučující vytvořil. Je 

výhodné efektivně využít různé formáty nástěnek (časovou 

osu, mřížku, sloupce, popis obrázku) a úlohy tomu 

přizpůsobit. Důležité je žáky instruovat o parametrech zadání 

(kolik příspěvků, v jakém časovém horizontu, jestli 

zveřejňovat pod jmény či stačí anonymně, zdali na sebe mají 

žáci příspěvky navazovat, zdali mají komentovat, hodnotit 

https://padlet.com/dashboard
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atd.)   

3. Autor nástěnky přes svůj profil vidí práci jednotlivých žáků, 

také on může komentovat či hodnotit, doplňovat, popřípadě i 

upravovat příspěvky či je mazat.  

4. Autor může stanovit další kritéria, například propojení 

s dalšími předměty (v případě autora propojení 

s přírodopisem – dýchací plyny, první pomoc, ochrana při 

mimořádných událostech – chování při požárech atd.).   
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Příloha č. 2: Quizziz – online kvízy 

Quizizz na téma Chemické reakce 

Učivo  - chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory 

ovlivňující rychlost chemických reakcí 

- klasifikace chemických reakcí 

- díky širokému výběru možných úloh, které žáci mohou plnit, 

také díky možnostem vložit obrázky, lze kvízy vytvořit 

nejen pro jakékoliv téma pro předmět chemie, ale jakýkoliv 

jiný školní předmět  

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální a 

komunikační 

Předchozí 

znalosti: 

 

Materiál navazuje na teoretické znalosti a výklad o klasifikaci 

chemických reakcích z minulých hodin (teoretický úvod, chemické 

rovnice, zákon o zachování hmotnosti, reaktanty, produkty, reakční 

pomůcky, dělení reakcí dle směru, změn, druhu přenášených částic), 

popřípadě může být využit jako motivační prvek před samotným 

výkladem. 

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží 

- vyjmenovat výchozí látky a produkty chemické reakce 

- vlastními slovy popsat průběh chemické reakce 

- využít důležité pojmy související s problematikou ve 

vhodných souvislostech (reaktanty, produkty, syntéza, 

analýza, rozklad, podvojná záměna, neutralizace, redox 

reakce, koordinační reakce atd.) 

- určit faktory, které reakci ovlivňují 

- zapsat pomocí symbolů (značek a vzorců) chemickou reakci 

- přečíst a vyčíslit chemickou rovnici 

- klasifikovat chemické reakce dle daných kritérií (směr, 

změny, přenášené částice) 
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Mezipředmětové 

vztahy:   

 

- Fy, Aj, ICT  

Odhadovaná 

doba: 

- kolem 10 minut 

Pomůcky: - mobilní dotekové technologie (mobilní telefony, tablety, 

iPady atd.), stolní počítače, notebooky 

Popis aktivity: 

 

Žáci pomocí digitálních technologií vypracovávají online kvíz 

pomocí aplikace Quizizz.   

Technologie 

 

Webová stránka: 

www.Quizizz.com [cit. 2020-04-10] 

Řešitelem navržený kvíz:  

https://quizizz.com/join/quiz/5e9082fec4a263001ba9a9ac/start?refe

rrer=5e6817655a27d3001cd467f2 [cit. 2020-04-10] 

Důležité: 

 

Je vhodné žáky předem instruovat a naučit je s webovou stránkou 

pracovat (autor využil vlastní instruktážní video kvůli omezení 

přímého kontaktu v hodině). Je také nutné jednotlivé úlohy předem 

připravit, popřípadě vyzkoušet před publikací a distribucí mezi 

žáky.   

Zadání: 1. Žáci se registrují do aplikace. Lze přihlásit pouze pomocí 

odkazu či pinu (žáci vyplní pouze své jméno) nebo se 

registrují emailem.  

2. Žáci vyplňují jednotlivé úlohy, které vyučující vytvořil.  

Rozhraní dovoluje vyučujícímu využít celou řadu úloh 

otevřených i uzavřených. Lze zvolit i více výběr správných 

odpovědí. Principem kvízu je v co nejkratším čase (lze 

http://www.quizizz.com/
https://quizizz.com/join/quiz/5e9082fec4a263001ba9a9ac/start?referrer=5e6817655a27d3001cd467f2
https://quizizz.com/join/quiz/5e9082fec4a263001ba9a9ac/start?referrer=5e6817655a27d3001cd467f2
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nastavit délku od pár vteřin do jedné hodiny pro realizaci 

například projektů, časově náročnějších úkolů atd.). Expiraci 

kvízu lze časově omezit. Žáci mohou vidět správné 

odpovědi, hra navíc motivuje žáky získáváním speciálních 

odměn za správné nebo rychlé odpovědi.   

3. Autor pracovního listu přes svůj profil vidí práci 

jednotlivých žáků, počet bodů, kterých dosáhly, jednotlivé 

odpovědi, čas, který vyplňováním strávili, také datum 

vyplnění a podobně. Žáci se řadí dle dosaženého skóre.  

4. V návaznosti na využití této platformy je možné zadat 

žákům vytvoření vlastního kvízu k procvičování určitého 

tématu, který lze dále distribuovat mezi ostatní žáky.  
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Příloha č. 3: BEAKER Mix Chemicals 

Chemické reakce – mobilní laboratoř 

Učivo  - chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory ovlivňující 

rychlost chemických reakcí 

- díky široké nabídce chemikálií a možných laboratorních operací (zahřátí, 

míchání atd.) je možné využít v dalších tématech jako neutralizace, redox 

reakce, barvení plamene, rozpustnost atd.   

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální a personální, 

komunikační. 

Předchozí 

znalosti: 

 

Žáci již znali teoretická východiska ke kapitole chemické reakce a rovnice – 

zákon o zachování hmotnosti, zápis chemické reakce (symboly), termíny – 

reaktant, produkt, faktory ovlivňující průběh chemické reakce, stechiometrický 

koeficient.  

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží 

- vyjmenovat výchozí látky a produkty konkrétní chemické reakce 

- využít důležité pojmy – reaktant, produkt, slučování, rozklad, záměna, 

podvojná záměna, faktory ovlivňující chemickou reakci, stechiometrické 

koeficienty, ve vhodných souvislostech 

- určit faktory, které chemickou reakci ovlivňují 

- zapsat pomocí symbolů (značek a vzorců) chemickou reakci chemickou 

rovnicí 

- přečíst chemickou rovnici 

- vyčíslit chemickou rovnici 

- na základě pozorování chemického děje určit podmínky průběhu 

chemické reakce  

- posoudit vhodnost ochranných pomůcek při manipulaci s chemikáliemi a 

při realizaci chemických reakcí 

Afektivní cíle:  Žáci dokáží  

- rozvíjet svou zodpovědnost a důslednost k dodržování podmínek 
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bezpečné práce s chemickými látkami  

Psychomotorické 

cíle:  

Žáci dokáží 

- bezpečně manipulovat s chemikáliemi 

Mezipředmětové 

vztahy:   

 

- Aj, ICT  

Odhadovaná 

doba: 

- kolem 30 minut (autorem navržený pracovní list) 

Pomůcky: - mobilní dotekové technologie (mobilní telefony, tablety, iPady atd.) 

Popis aktivity: 

 

Žáci pomocí online laboratoře simulují průběh chemických reakcí a hodnotí 

jejich průběh. Na základě pozorování odvozují typy chemických reakcí.    

Technologie 

 

Mobilní aplikace:  

Pro Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs  

Pro iOS: 

https://apps.apple.com/app/beaker-by-thix/id961227503  

[cit. 2020-04-10] 

Důležité: 

 

Je vhodné žáky předem upozornit na podmínky použití simulátoru, možnost 

aplikaci nainstalovat, instruovat a naučit je s mobilní aplikací pracovat. 

Je také nutné jednotlivé úlohy předem připravit, ověřit, zdali zvolené chemikálie 

aplikace nabízí, popřípadě vyzkoušet před prezentací a distribucí mezi žáky.   

Zadání: 1. Učitel žákům distribuuje pracovní listy. Dle nich žáci vypracovávají 

jednotlivé úlohy a odpovídají na otázky. Je vhodné, aby učitel žáky 

upozornil, čeho si mají u reakcí všímat, jaké doprovodné jevy sledovat 

atd.  

2. Žáci vyplňují řešení jednotlivých úloh, které vyučující zadal. Na základě 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs
https://apps.apple.com/app/beaker-by-thix/id961227503
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zkoumání průběhu chemické reakce a zápisu do pracovních listů žáci 

popisují jednotlivé typy reakcí podle vnější změny.   
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Příloha č. 4: BEAKER Mix Chemicals – vzorové řešení pracovního listu na téma 

Chemické reakce 

Dělení chemických reakcí dle vnějších změn 

Pomocí mobilní aplikace BEAKER – Mix Chemicals (Dostupné z webu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs) 

simulujte uvedené reakce a doplňte úlohy.  

A. Slučování (syntéza) 

Slučování síry s kyslíkem 

V. Jakých změn jste si během reakce všímali? Únik bezbarvého plynu, hoření síry – 

světelný efekt 

VI. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla? Zahřátí síry spirálou  

VII. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: Jednoduché látky – 

plynný kyslík a pevná síra, spolu po zahřátí reagují a slučují se ve složitější látku – 

plynný oxid siřičitý.  

VIII. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit vhodné stechiometrické koeficienty, 

aby rovnice byla správně vyčíslena: 

S + O2 → SO2 

 

B. Rozklad (analýza)  

Tepelný rozklad vápence  

V. Jakých změn jste si během reakce všímali? Pevný krystal vápence částečně změnil 

své skupenství (vznik oxidu uhličitého).  

VI. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla? Zahřátí spirálou, 

přiklopení víčkem, delší doba reakce. 

VII. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: Složitá molekula 

uhličitanu vápenatého se vlivem tepla rozkládá na jednodušší látky – plynný oxid 

uhličitý a pevný oxid vápenatý.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=cs
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VIII. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit vhodné stechiometrické koeficienty, 

aby rovnice byla správně vyčíslena: 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

C. Nahrazování (substituce) 

Reakce kovového zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

V. Jakých změn jste si během reakce všímali? Unikající bezbarvý plyn.  

VI. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla? Reaktanty se musely  

dostat do kontaktu.  

VII. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: Část molekuly (kation 

vodíku) kyseliny chlorovodíkové, je nahrazena jiným kationtem nebo skupinou – 

zde kationtem zinku. Spojením dvou atomů vodíku vzniká bezbarvý plyn – vodík a 

čirá kapalina – vodný roztok chloridu zinečnatého.  

VIII. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit vhodné stechiometrické koeficienty, 

aby rovnice byla správně vyčíslena: 

 Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

 

D. Podvojná záměna (konverze) 

Reakce hydroxidu sodného s kyselinou dusičnou  

V. Jakých změn jste si během reakce všímali? Pevný krystal se rozpustil.  

VI. Jaké podmínky musely být zajištěny, aby reakce proběhla? Reaktanty se musely 

dostat do kontaktu.  

VII. Pokuste se popsat, jak proběhla uvedená chemická reakce: Během reakce si 

reagující látky – hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková vyměnily části svých 

molekul. Došlo tak ke vzniku vody a chloridu sodného.  

VIII. Doplňte produkty reakce, nezapomeňte doplnit vhodné stechiometrické koeficienty, 

aby rovnice byla správně vyčíslena: 

NaOH + HCl → H2O + NaCl 
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Příloha č. 5: Wizer.me – Online pracovní list 

Online pracovní sešit – Wizer na téma Chemické reakce 

Učivo  - chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

- díky širokému výběru možných úloh, které žáci 

mohou plnit, také díky možnostem vložit obrázky, 

videa či zvukový záznam, lze pracovní listy vytvořit 

nejen pro jakékoliv téma pro předmět chemie, ale 

jakýkoliv jiný školní předmět  

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální a 

komunikační. 

Předchozí znalosti: 

 

Materiál navazuje na teoretické znalosti a výklad o 

chemických reakcích z minulých hodin (teoretický úvod, 

chemické rovnice, zákon o zachování hmotnosti, reaktanty, 

produkty, reakční pomůcky atd.), popřípadě může být využit 

jako motivační prvek před samotným výkladem. 

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží  

- vyjmenovat výchozí látky a produkty konkrétní 

chemické reakce 

- vlastními slovy popsat průběh konkrétní chemické 

reakce 

- využít důležité pojmy souvisejících s problematikou – 

reaktant, produkt, faktory ovlivňující chemickou 

reakci, atom, molekula, chemická sloučenina, 

víceatomová molekula, stechiometrický koeficient ve 

vhodných souvislostech 

- určit faktory, které reakci ovlivňují 

- zapsat pomocí symbolů (značek a vzorců) chemickou 

reakci 

- přečíst a vyčíslit chemickou rovnici 
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Afektivní cíle:  Žáci dokáží 

- rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje v otázkách 

bezpečnosti práce  

- posuzovat vhodnost ochranných pomůcek při 

manipulaci s chemikáliemi a při realizaci chemických 

procesů  

Mezipředmětové vztahy:   

 

- Ma, Fy, Aj, ICT  

Odhadovaná doba: - kolem 20 minut 

Pomůcky: - mobilní dotekové technologie (mobilní telefony, 

tablety, iPady atd.), stolní počítače, notebooky 

Popis aktivity: 

 

Žáci pomocí digitálních technologií vypracovávají online 

pracovní list pomocí aplikace Wizer.me.   

Technologie 

 

Webová stránka: 

https://www.wizer.me/ [cit. 2020-04-10] 

Řešitelem navržený list: 

https://app.wizer.me/learn/5DV649 [cit. 2020-04-10]  

Důležité: 

 

Je vhodné žáky předem instruovat a naučit je s webovou 

stránkou pracovat. Je také nutné jednotlivé úlohy předem 

připravit, popřípadě vyzkoušet před publikací a distribucí 

mezi žáky.   

Zadání: 1. Žáci se registrují do aplikace. Nejschůdněji například 

přes školní email, lze však využít libovolnou adresu.  

2. Žáci vyplňují jednotlivé úlohy, které vyučující 

vytvořil.  

Rozhraní dovoluje vyučujícímu využít celou řadu úloh 

https://www.wizer.me/
https://app.wizer.me/learn/5DV649
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otevřených (doplňování slov do textu, volná odpověď 

atd.) i uzavřených (spojovačka, popis obrázku, výběr 

vhodného slova do textu atd.). Dané úlohy lze 

hodnotit pomocí bodů, lze nastavit, zda žáci uvidí 

správné odpovědi po vyplnění listů. Také je možné 

vložit panel diskuze, kde mohou žáci i vyučující přímo 

komunikovat, klást otázky, konzultovat problematiku 

a jiné.  

3. Autor pracovního listu přes svůj profil vidí práci 

jednotlivých žáků, počet bodů, kterých dosáhly, 

jednotlivé odpovědi, čas, který vyplňováním strávili, 

také datum vyplnění a podobně. Pomocí zpětné vazby 

může učitel reagovat a poskytnout žákům slovní 

hodnocení ke konkrétním úlohám.  

4. V návaznosti na využití této platformy je možné zadat 

žákům vytvoření vlastního pracovního listu 

k procvičování určitého tématu, který lze dále 

distribuovat mezi ostatní žáky.   
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Příloha č. 6: Lego, bonbóny – Vyčíslení chemických rovnic 

Vyčíslování chemických rovnic – modely, lego, bonbóny  

Učivo  - chemické reakce, klasifikace chemických reakcí,  

- široká možnost uplatnění také například v biochemii 

(stavba modelů biopolymerů a složitějších struktur, 

párování bazí DNA), v učivu chemické vazby (typy 

chemických vazeb), částicové složení látek (stavba 

atomu), struktura a stechiometrie molekul atd.   

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální a 

komunikační 

Předchozí znalosti: 

 

Aktivita byla využita jako motivační prvek při úvodu do 

vyčíslování chemických rovnic. Žáci již znali teoretický úvod 

do učiva chemické reakce (chemická rovnice, reaktanty, 

produkty, reakční podmínky, zákon o zachování hmotnosti).  

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží 

- vyjmenovat výchozí látky a produkty konkrétní 

chemické reakce 

- užívat termíny související s problematikou – reaktant, 

produkt, chemická reakce, reakční faktory ve 

vhodných souvislostech  

- zapsat pomocí symbolů (značek a vzorců) chemickou 

reakci 

- přečíst chemickou rovnici  

- vyčíslit chemickou rovnici 

 

Psychomotorické cíle: Žáci dokáží 

- napodobit činnost učitele 

- manipulovat s pomůckami, sestavují orientační 

modely molekul  
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Mezipředmětové vztahy:   

 

- Ma, jazyky (využití podkladů v cizím jazyce) 

Odhadovaná doba: - kolem 20 minut 

Pomůcky: - chemické modely, stavebnice (Lego, Merkur), barevné 

korálky, barevné bonbóny (Skittles, Lentilky atd.)   

Popis aktivity: 

 

Žáci si pomocí modelů ověřují poznatky o vyčíslování 

chemických reakcí.    

Důležité: 

 

Je nutné mít pomůcky předem připravené, popřípadě včas 

instruovat žáky, aby si pomůcky opatřili.  

Je také vhodné vytvořit pomocné kartičky s reakcemi a 

příslušnými okny jako podklad a pomocný materiál pro žáky, 

není nutné.   

Zadání: 1. Učitel zadává konkrétní chemickou reakci. Debatuje 

s žáky nad důležitými pojmy souvisejícími s tématem 

– které látky jsou reaktanty, které produkty, co může 

ovlivnit průběh chemické reakce, jakým směrem 

reakce probíhá.   

2. Žáci určují, které atomy modely či pomůcky 

představují – např. červené kostičky jsou kyslík, 

modré vodík atd (v autorově případě barevné 

bonbóny).  

3. Žáci pomocí modelů či pomůcek vyplňují prázdná 

okna pro počet atomů konkrétní reakce.  

4. Na základě počtu barevných bonbonů v jednotlivých 

polích zjišťují, jestli počet atomů/bonbónů odpovídá 

na obou stranách rovnice. Pokud nesouhlasí, doplňují 

stechiometrické koeficienty.   
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Příloha č. 7: Lego, bonbóny – Vyčíslení chemických rovnic – vzorové řešení 

Atomy: 

Český název: Železo       

Značka: Fe 

 

Český název: Kyslík  

Značka: O  

 

Český název: Uhlík       

Značka: C 

 

 

1. 4 Fe + 3 O2 →   2 Fe2O3 

 

+               → 

  

Reaktanty: Železo, kyslík 

Produkty: Oxid železitý 

Slovní zápis reakce: Čtyři atomy železa reagují se třemi dvouatomovými molekulami 

kyslíku za vzniku dvou molekul oxidu železitého.  

2. Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO 

 

 + → + 

 

Reaktanty: Oxid železitý, uhlík 

Produkty: Železo, oxid uhelnatý 
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Slovní zápis reakce: Jedna molekula oxidu železitého reaguje se třemi atomy uhlíku za 

vzniku dvou atomů železa a tří molekul oxidu uhelnatého.  
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Příloha č. 8: Chemické reakce – didaktické hry (AZ kvíz, pexeso, puzzle) 

chemické reakce – didaktické hry (AZ kvíz, pexeso, puzzle) na téma Chemické 

reakce 

Učivo  - chemická vazba, chemické reakce, klasifikace 

chemických reakcí, faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí 

- možné vytvořit na jakékoliv učivo  

Kompetence: - kompetence k řešení problému, k učení, sociální 

personální, komunikační 

Prekoncepty: 

 

Materiál slouží jako opakovací aktivita během či po 

ukončení výuky učiva chemické reakce a chemická vazba. 

Předpokládá znalost základních pojmů souvisejících 

s tématem – valenční elektronový pár, valenční elektrony, 

vazba, reakce, rovnice, reaktanty, produkty, podmínky, 

složení látek atd.  

Kognitivní cíle: 

 

Žáci dokáží 

- vyjmenovat výchozí látky a produkty konkrétní 

chemické reakce 

- vlastními slovy popsat průběh konkrétní chemické 

reakce atd.  

- využívat důležité pojmy související s problematikou 

– valenční elektronový pár, valenční elektrony, 

vazba, reakce, rovnice, reaktanty, produkty, 

podmínky, složení látek atd. ve vhodných 

souvislostech 

- určit faktory, které chemickou reakci ovlivňují 

- pomocí symbolů (značek a vzorců) zapsat chemickou 

reakci 

- přečíst chemickou rovnici 
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- vyčíslit chemickou rovnici 

- určit souvislost mezi konkrétními pojmy 

Afektivní cíle:  Žáci dokáží 

- naslouchat, debatovat, respektovat se navzájem 

- přijímat kritiku, porážku, pracovat s chybou  

- pracovat ve stresu, v časovém omezení 

Mezipředmětové 

vztahy:   

 

- Ma, ICT  

Odhadovaná doba: - kolem 20 minut 

Pomůcky: - mobilní dotekové technologie (mobilní telefony, 

tablety, iPady atd.), stolní počítače, notebooky, 

papíry, stopky 

Popis aktivity: 

 

Žáci opakují téma chemické vazby a chemické reakce 

pomocí populárních her AZ-kvíz, pexesa a puzzlů.    

Technologie 

 

Webová stránka: 

AZ – kvíz (autorův) - https://uloz.to/file/L6wqorcD7Vg9/az-

kviz-pptx  [cit. 2020-04-10] 

Pexeso (autorovo) – http://www.pexeso.net/spusteni-

hry?code=T6G8K&lang=cs [cit. 2020-04-10] 

  

Důležité: 

 

Je vhodné žáky předem instruovat a seznámit je s pravidly 

konkrétních her. Je také nutné jednotlivé úlohy předem 

připravit, popřípadě vyzkoušet před publikací a distribucí 

mezi žáky.   

Zadání: AZ – kvíz 

https://uloz.to/file/L6wqorcD7Vg9/az-kviz-pptx
https://uloz.to/file/L6wqorcD7Vg9/az-kviz-pptx
http://www.pexeso.net/spusteni-hry?code=T6G8K&lang=cs
http://www.pexeso.net/spusteni-hry?code=T6G8K&lang=cs
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1. Žáci jsou rozděleni do skupin (náhodně, dle 

preferencí žáků/učitele), každé skupině je přidělena 

barva (modrá/zelená). 

2. Učitel pomocí prezentace (dostupná v přílohách, viz 

Příloha 9) uvádí populární hru AZ – kvíz 

transformovanou do chemické podoby. Týmy 

vybírají jednotlivá čísla, pod kterými se skrývají 

otázky, na které žáci odpovídají. Je vhodné dobu 

odpovídání časově omezit (např. 30 sekund). Při 

volbě správné odpovědi hráči získávají políčko, při 

chybné odpovědi pole ztrácejí. Ztracený pole lze 

získat pomocí volby Náhradní otázka.  

3. Vyhrává ta skupina žáků, které se povede propojit 

všechny strany pyramidy získanými políčky, 

popřípadě ta skupina, která ve stanoveném časovém 

intervalu získá nejvíce políček.  

4. Konkrétní prezentaci lze snadno předělat 

k jakémukoliv tématu a použít ji ve kterémkoliv 

předmětu. Kromě počítače a promítacího plátna 

nevyžaduje jiné materiální vybavení, příprava hry je 

snadná a rychlá. Existují předpřipravené šablony na 

webových platformách (například 

https://www.veskole.cz/dumy/stredni-skola/az-kviz-

sablona-1 (pro interaktivní tabule) [cit. 2020-04-10] 

nebo http://dumy.cz/material/23242-az-kviz [cit. 

2020-04-10]) 

Pexeso 

1. Žáci jsou rozděleni do skupin (v případě online 

realizace lze hrát proti počítači). 

2. Každá skupinka dostane sadu kartiček (dostupné 

https://www.veskole.cz/dumy/stredni-skola/az-kviz-sablona-1
https://www.veskole.cz/dumy/stredni-skola/az-kviz-sablona-1
http://dumy.cz/material/23242-az-kviz
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v přílohách, viz Příloha 10), které obsahují pojmy a 

jejich definice. Kartičky se otočí tak, aby stejná 

strana karet zůstala nahoře. 

3. Cílem hry je nasbírat co nejvíce dvojic (pojem-

definice).  

4. Pexeso lze snadno předělat k jakémukoliv tématu a 

použít jej ve kterémkoliv předmětu. V případě hry 

přímo ve třídě je nutné karty pouze vytisknout, 

v případě online realizace mít technologie připojené 

k internetu. Existují webové stránky, které umožňují 

pexeso snadno vytvořit (například 

http://www.pexeso.net/pexeso-info [cit. 2020-04-

10])     

Puzzle 

1. Hráči jsou rozděleni do skupin, možno však 

realizovat i jako práci ve dvojicích nebo jako 

individuální práci.  

2. Každá skupina/hráč obdrží sadu puzzlů (v autorově 

případě trojúhelníků, viz Příloha 11) s konkrétními 

pojmy, jež skládá k sobě dle významu (v autorově 

případě pyramida z jednotlivých trojúhelníků vždy se 

třemi pojmy).  

3. Úkolem hráče je sestavit daný útvar správně tak, aby 

pojmy a s nimi související údaje byly pravdivé.  

4. Puzzle využít jako pomůcku v jakémkoliv učivu. 

Existují různé internetové platformy, které výrobu 

puzzlů usnadňují (například https://www.jigidi.com/ 

[cit. 2020-04-10] nebo 

https://www.jigsawplanet.com/?lang=cs [cit. 2020-

04-10])  

http://www.pexeso.net/pexeso-info
https://www.jigidi.com/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=cs
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Příloha č. 9: AZ kvíz na téma chemické reakce  

Celé rozpracování AZ kvízu na téma chemické reakce se nachází v autorčině archivu.   
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Příloha č. 10: Pexeso na téma Chemické reakce 
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