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1. ÚVOD

V roce 1780 švédský lékárník Carl Wilhelm Scheele izoloval z kyselého mléka
látku, která měla bod tání 18 °C. Byla to kyselina mléčná. O padesát let později izoloval
Justus von Liebig z masového extraktu látku, která má stejný souhrnný vzorec, ale bod tání
je 25 °C. 1
Ukázalo se, ţe tyto látky mají stejné chemické vlastnosti. V jedné vlastnosti se však
liší a tou je optická aktivita. Liebigova kyselina stáčí rovinu polarizovaného světla
doprava.
Izomerizace se zabývá sloučeninami, které mají stejný souhrnný vzorec, ale liší se
povahou vazeb, jejich pořadím nebo prostorovým uspořádáním atomů v molekulách. Tyto
sloučeniny se nazývají izomery.
V mé práci se budu zabývat izomerizací a také trochu iniciacím reakcí. Z těchto
dvou oblastí chemie si zvolím fotochemickou izomerizaci stereoizomerů but-2-endiových
kyselin. Přesněji řečeno Izomerizaci kyseliny maleinové a kyseliny fumarové.
Budu vycházet ze specifických činností učitele chemie a jeho ţáků. Postupně
vytvořím metodiku pokusu včetně identifikace produktů a bezpečnosti práce. Dále navrhnu
materiály na aplikaci zmíněných specifických činností učitele a ţáků. Postupně od návrhů
her přes experimentování, modelování a vizualizaci po symbolizaci.
Uvedu několik variant pokusu týkající se izomerizace kyseliny maleinové na
kyselinu fumarovou, tím chci pomoci k vyuţití mé práce i na školách s menším
materiálním vybavením pro chemické pokusy. Pokusím se navrhnout různé varianty podle
dostupnosti materiálů a chemikálií. Od úplného pokusu s vyuţitím fotochemického
reaktoru, aţ po vyuţití videozáznamu reakce, který natočím.
Součástí mé práce je také optimalizace pokusu, kdy se kyselina maleinová
izomerizuje na kyselinu fumarovou a zpět. Budu hledat optimální atributy pokusu jako je
koncentrace kyseliny maleinové ve vodném roztoku a nejvhodnější doba působení
světelného záření.
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2. POUČENÍ O SPECIFICKÝCH ČINNOSTECH UČITELE
CHEMIE A JEHO ŽÁKŮ

Existují tři specifické lidské činnosti hra, učení a práce. V průběhu procesu
formování člověka jsou pomocí nejdříve her a poté učením ţáci připravováni na další
specifickou činnost člověka a tím je práce. Právě první dvě činnosti (hra, učení) má za úkol
u ţáka rozvíjet škola. Tímto způsobem ţáci získávají patřičné znalosti a dovednosti pro
výkon třetí specifické lidské činnosti. Jednotlivé činnosti na sebe navazují. Hra je
přípravou na učení a učení je přípravou na povolání.

2

Veškeré specifické činnosti lze strukturovat podrobněji. V této kapitole se budu
zabývat právě detailnějším rozpracováním specifických činností učitele chemie a jeho
ţáků.

Tabulka č. I: Rozdělení specifických činností učitele chemie a jeho ţáků

1. Hry
2. Učení

a) experimentování
b) modelování
c) vizualizace
d) symbolizace

3. Práce
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2

2.1. Hry

Hry dělíme dichotomicky podle následujících kriterií.
Duševní a fyzické
Didaktické a nedidaktické
Kolektivní a individuální
Soutěţivé a nesoutěţivé
Tato kritéria se samozřejmě mohou propojovat do nejrůznějších kombinací.

Obrázek č. 1: Dichotomické třídění her

2

Na základě zmíněných kritérií nám vzniká celá škála různorodých her, které se
vyuţívají ve škole nebo při volnočasových aktivitách.
Hra „nenásilnou“ formou rozvíjí schopnosti a dovednosti ţáka. Pomocí her se ţáci
připravují na fázi učení, proto velká různorodost her přispívá k větší kreativitě při procesu
učení.
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2.2. Učení

2.2.1. Experimentování

Stejně jako v předešlé kapitole pouţijeme dichotomické třídění pokusů. Zvolená
kritéria se tentokrát z pochopitelných důvodů budou lišit. Jsou to:
Pokusy ţáků a učitele
Demonstrační a laborační pokusy
Kvalitativní a kvantitativní
Makro a semimikro

Obrázek č. 2: Dichotomické třídění pokusů 2

Experimentování pomáhá učiteli mimo jiné zobecňovat chemické zákonitosti,
i kdyţ se jedná o odváţný způsob, jak na základě jednoho pokusu dojít k obecným
závěrům.
Pozitivní stránkou experimentování je její názornost, kdy ţáci pozorují skutečnou
změnu ve sloţení látek nebo ve změně energie, coţ ţáky motivuje.
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2.2.2. Modelování

Čtyři kritéria, podle kterých třídíme modely.
Materiální a ideální
Plošné a prostorové
Jednoznačné a pravděpodobnostní
Statické a dynamické

Obrázek č. 3: Dichotomické třídění modelů 2

Diagram dichotomického třídění nám ukazuje bohaté zásoby různých modelů.
Z obrázku č. 3 lze snadno vyčíst, ţe existuje celkem 16 odlišných modelů. Bohuţel praxe
na školách je taková, ţe se na nich vyuţívá pouze zlomek celé škály modelů.
Nejen při výuce chemie došlo v tomto poznávacím postupu v posledních letech
k razantnímu vývoji. Vyuţití výpočetní techniky přispělo k výraznému rozšíření různých
modelů. Zvláště modely dynamické se staly názornějšími, a však malou nevýhodou
počítačů se staly modely prostorové, které nemají na ploše monitorů takový účinek jako
skutečné materiální modely.
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2.2.3. Vizualizace

Vizualizace je další oblast, která prošla řadou změn. Díky technickým prostředkům
vznikla celá škála způsobů prezentace. K nejvýznamnějšímu pokroku v rámci školní výuky
bych řadil interaktivní tabuli, která ze statické tabule vytvořila tabuli dynamickou. A díky
jejím moţnostem se stává pro ţáky výrazným motivačním prvkem.
Na vizualizaci se aplikují tyto čtyři kritéria:
Realistická a schematická
Plošná a prostorová
Přímá a zprostředkovaná
Statická a dynamická
Dichotomickým tříděním získáme přehledné schéma.

Obrázek č. 4: Dichotomické třídění zobrazení 2

Vizualizaci lze také roztřídit na:
1. Verbální
2. Grafickou
3. Symbolickou
4. Zobrazovací
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2.2.4. Symbolizace

Stejně jako u předešlých kapitol i v této pouţijeme dichotomické rozdělení podle
čtyř různých kritérií.
Verbální a neverbální
Symbolika struktur a dějů
Determinující a pravděpodobnostní
Statická a dynamická

Obrázek č. 5: Dichotomické třídění symboliky 2

Symbolizace je obzvláště při výuce chemie velice specifickou činností, která
umoţňuje předání informace od učitele k ţákovi. Má však i svá úskalí a tou je sloţitost
symbolů a jejich pochopení. Podle mého názoru pouţíváním sloţité symboliky učitel
nevědomky přispívá ke vzniku „chemofóbie“ ţáků.
Symbolizace také zefektivňuje komunikaci mezi lidmi, dále usnadňuje záznam
reakcí a její uloţení do evidence. Symbolizace se stala pro lidi, kteří pracují v chemickém
průmyslu nebo mají něco společného s chemií, jakýmsi dalším světovým jazykem.
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2.3. Práce

V této kapitole se budu zabývat pouze prací učitele, jelikoţ ţáci se k této činnosti
dostanou aţ v pozdějším věku. Jak jsem zmiňoval, hra a učení připravují ţáka k práci.
Učitel má samozřejmě více práce neţ ve zmiňovaných kapitolách. Například
zajišťování chemikálií a pomůcek, jejich uloţení a evidence, hospodárné vyuţívání
svěřeného materiálu, příprava pokusů, zajišťování bezpečnosti, zabezpečení jedů a dalších
nebezpečných látek atd.
Čtyři kritéria pro třídění práce jsou:
Fyzická a duševní
Produktivní a reproduktivní
Kvalifikovaná a nekvalifikovaná
Placená a neplacená

Obrázek č. 6: Dichotomické třídění práce

2

Kvalifikovaně prováděná činnost vycházející z vědomostí se označuje jako
kompetence učitele chemie, chemiků, ţáků či absolventů studia chemie.
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3. INICIACE REAKCÍ

Kaţdá chemická reakce, aby proběhla, potřebuje důvod. Buď je to energeticky
výhodné, tudíţ reaktanty ihned interagují. Nebo se reakci musí dopomoci dodáním energie.
Energie jako taková se můţe vyskytovat v různých podobách, teplo, sluneční záření nebo
jako mechanická energie. Tomuto procesu se říká iniciace reakce.
Iniciace je jedna z moţností zahájení chemické přeměny. Ve sloţitém reakčním
mechanismu je energeticky nejnáročnější, a tudíţ to je nejpomalejší první krok, zpravidla
roztrţení kovalentní vazby v jednom z reaktantů, k jeho uskutečnění je třeba dodat částicím
reaktantu energii, například sráţkou s jinou částicí při normální nebo zvýšené teplotě
(termická iniciace), světelným kvantem (fotoiniciace) nebo elektrickou jiskrou, zřídka ve
formě mechanické energie (ultrazvukem).
Je téţ moţno přidat iniciátor, tj. látku obsahující snadno štěpitelnou vazbu.
Molekuly iniciátoru se termicky jiţ při normální teplotě rozpadnou, jejich části (mající
charakter volného radikálu) napadnou některý z reaktantů a přivedou jej do reaktivního
stavu. Iniciátory se nejčastěji uplatňuji při řetězových radikálových reakcích. Proto jich, ač
při reakci ubývají, postačí jen nepatrné mnoţství, další rozvoj reakce jiţ obstarává
energeticky méně náročný propagační krok.
Dále se budu zabývat pouze fotoiniciací, coţ jsou reakce, které probíhají díky
ultrafialovému záření, které vydává sluneční světlo nebo další zdroje, jako jsou například
různé výbojky.

Obrázek č. 7: Schéma iniciace reakce
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4. IZOMERIE

Rozmanitost organických sloučenin sloţených jen z několika prvků je dána tím, ţe
můţe zaujímat různá prostorová uspořádání. Uhlíkatý řetězec se můţe větvit a substituenty
se mohou vázat na různé atomy v molekule.
Izomery jsou sloučeniny, které mají stejný sumární vzorec, ale liší se vazbami mezi
jednotlivými atomy. Těmto sloučeninám říkáme konstituční izomery.

1

Dále to jsou sloučeniny, které mají stejný sumární vzorec a stejnou konstituci, ale
liší se konfigurací, to je prostorovým uspořádáním atomů v molekulách. Těmto
sloučeninám říkáme konfigurační izomery.

1

Ještě existují konformační izomery, to jsou sloučeniny, které na rozdíl od těch
předešlých nemůţeme fyzikálně oddělit. Můţeme pouze sledovat jejich zastoupení ve
směsi.
Díky prostorovému uspořádání můţeme u látek mluvit o optické aktivitě. Látky
vykazující optickou aktivitu mají schopnost stáčet rovinu polarizovaného světla. Při
průchodu světla látkou dochází k vzájemnému působení molekuly látky a světla, které se
můţe projevit změnou roviny polarizovaného světla paprsku, který se s danou molekulou
setkal. Úhel pootočení je velmi malý a změny se navenek projeví pouze u velkého
mnoţství molekul. Jedná-li se o látku souměrnou, dochází k vzájemnému vykompenzování
těchto účinků – látka nestáčí rovinu polarizovaného světla, je opticky inaktivní.
Konstituční izomery se mohou lišit typem uhlíkatého řetězce (řetězové), polohou
substituentu (polohové), funkční skupinou (skupinové) nebo druhem dvojné vazby
a polohou jednoho z vodíkových atomů (tautomery).
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Tabulka č. II: Rozdělení konstitučních izomerů

Řetězové izomery

H3C

H3C

CH3

CH3

H3C

Pentan
Polohové izomery

2-methylbutan

H3C

Cl
H3C

Cl
CH3

Skupinové izomery

1-chlorpentan

2-chlorpentan

H3C

H3C
O
OH

1-butanol

CH3

dietyleter
O

OH

Tautomery

H3C

H2C

CH3

CH3

2-hydroxypropen

propanon

Konfigurační izomery se dělí na relativní konfiguraci, vyjadřuje-li se vzájemná
poloha substituentů vůči rovině, která je stereoizomerům společná. Jednotlivé
stereoizomery, které se liší relativní konfigurací, se označují jako diastereoizomery. Dále
se konfigurační izomery dělí na absolutní konfiguraci, coţ je skutečné prostorové
uspořádání. Látky, které jsou ve vzájemném vztahu vzor a jeho zrcadlový obraz, se
nazývají enantiomery.

1

Tabulka č. III: Rozdělení strukturních izomerů
Strukturní izomery

Konstituční

Prostorové

Konformační

Diastereomery
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Konfigurační

Enantiomery

5. FOTOCHEMIE

K uskutečnění chemických reakcí je nutná aktivační energie. Ta se můţe v reakci
vyskytnout hned v několika podobách. Hlavně v následujících formách.
ve formě tepla

Termické reakce

ve formě světla

Fotochemické reakce

4

Samozřejmě existují další formy energie. Mezi další zdroje patří například
elektrický proud, vibrace a mnoho dalších forem. Nicméně já se budu zabývat jen
fotochemickým reakcím.
Energie ve formě světla má v našem případě hlavně význam díky ultrafialovému
záření o správné vlnové délce.
Absorpcí ultrafialového záření molekulou vzniká exitovaný stav, coţ umoţňuje
průběh reakce a následný vznik produktů.

3

3

Fotochemické reakce se uskutečňují díky slunečnímu záření nebo díky umělým
zdrojům ultrafialového záření.
Pro laboratorní pokusy se vyuţívají speciální zařízení, která nepatří mezi běţné
vybavení obyčejných laboratoří.
Mým úkolem bude vhodně zvolit jednotlivé součásti fotochemických aparatur,
abych mohl co nejefektněji přiblíţit studentům středních škol pojem fotochemická
izomerizace.
Základními součásti fotochemických aparatur jsou:
Zdroj záření
Filtr
Fotochemický reaktor
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5.1. Zdroj záření

Existují tři základní typy zdrojů ultrafialového záření.

3

Nízkotlaké (rezonanční) rtuťové výbojky
Vysokotlaké rtuťové výbojky
Zdroje viditelného záření
Výběr správného zdroje ultrafialového záření závisí na povaze reaktantů. Reakci
můţe vyvolat pouze světlo, které je reaktanty absorbováno. Zdroj musí také zajistit přísun
dostatečného mnoţství světelného záření.
Jako zdroj záření jsou ve fotochemii nejčastěji voleny rtuťové výbojky, jejichţ
světlo pokrývá rozsah vlnových délek v ultrafialové oblasti od 200 do 600 nm.
Rozdělení na nízkotlaké a vysokotlaké rtuťové výbojky se pouţívá na základě tlaku
par rtuti, které vznikají při běţném provozu výbojky.

Obrázek č. 8: Emisní spektra v závislosti na vlnové délce 3
a – nízkotlakých výbojek
b – vysokotlakých výbojek
c – slunečního záření
- vlnová délka
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5.1.1. Nízkotlaké (rezonanční) rtuťové výbojky

Pracovní tlak rezonanční výbojky se pohybuje okolo 0,67 aţ 13,3 Pa. Při tomto
provozu emitují aţ 90% ultrafialového záření v okolí vlnových délek 253,7 nm.
Výbojka s horkou katodou (zářivka) opatřená křemenným obalem emituje záření
o vlnové délce 253,7 nm. Je-li obal tvořen ze speciálního křemene, sníţí se vlnová délka
záření na 184,9 nm. Tato vlnová délka se ale prakticky nepouţívá.
Ţivotnost nízkotlakých rtuťových výbojek je v rozmezí 6000 aţ 8000 hodin. Jelikoţ
je pracovní teplota výbojek okolo 40 aţ 50 °C, nepotřebují zvláštní chlazení. Po zapnutí
jsou hned připraveny na svůj maximální výkon.

Obrázek č. 9: Nízkotlaká rtuťová výbojka 6

5.1.2. Vysokotlaké rtuťové výbojky

Jsou nejpouţívanějším druhem výbojky v organické fotochemii. Vysokotlaká
rtuťová výbojka je i ideální volbou pro můj pokus. Zajišťuje optimální průběh reakce.
Hlavní charakteristiky vysokotlaké výbojky naleznete v následující tabulce č. IV.
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Tabulka č. IV: Charakteristika vysokotlakých rtuťových výbojek 3

Průměr

8 - 20 mm

Délka

4 - 8 cm

Vlnová délka 200 – 600 nm
Vnitřní tlak

0,1 – 1 MPa

Teplota

Podstatně vyšší neţ teplota v laboratoři

Výkon

80 – 1000 W

Pro její vlastnosti je nutné výbojku při laboratorních pokusech chladit, jako chladící
médium se pouţívá studená voda. Při nedostatečném chlazení se zkracuje ţivotnost
a zvyšuje se moţnost exploze výbojky. Naopak při podchlazení výbojky nelze docílit plné
světelné intenzity.
Maximální výkon dosáhne vysokotlaká rtuťová výbojka aţ po 3 aţ 5 minutách od
začátku svého chodu.
Pro zajištění stability výboje se pouţívá tlumivka, do které se výbojka zapojí.
Tlumivka se zapojí do síťového napětí 220 V. Tlumivka reguluje elektrický proud, tím se
stabilizuje výboj. Tímto způsobem se prodluţuje ţivotnost vysokotlaké výbojky.

Obrázek č. 10: Konstrukce a schéma vysokotlakých rtuťových výbojek 3
M – hlavní elektrody
S – pomocné elektrody
L – tlumivka
R1 a R2 – odpory pomocných elektrod
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V tabulce č. 4 není uveden parametr ţivotnosti výbojky, protoţe tato vlastnost je
markantně ovlivněna podmínkami pouţívání výbojky, které se mohou často měnit.
Správné pouţívání tlumivky a chlazení je schopno prodlouţit ţivotnost výbojky aţ na
1000 hodin. Ţivotnost výbojky končí, klesne-li její zářivý tok pod 70 % své původní
hodnoty.
Vysokotlaké rtuťové výbojky emitují záření v oblasti 254 nm, ale současně je toto
záření absorbováno párami rtuti na chladnějších místech výbojky. Tento jev se nazývá
samoabsorpce.

5.1.3. Zdroje viditelného záření

Jedná se o zdroje, které vysílají záření z viditelné oblasti spektra.

Obrázek č. 11: Spektrum elektromagnetických vln

7

Mezi zdroje viditelného záření patří:
Rtuťová výbojka s nejvyšším tlakem
(Tlak 20MPa, ţivotnost 1000 hodin, maximální výkon po 15 minutách)
Ţárovky s wolframovým vláknem
Ţárovky s uhlíkovým vláknem
Halogenové lampy
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Světlo můţeme chápat jako příčné vlnění spojitého elektromagnetického pole či
jako proud částic. Pokud tedy světlo chápeme, jako vlnění můţeme jej znázornit
sinusoidou a charakterizovat ho vlnovou délkou a amplitudou. Na vlnové délce světla
závisí, jestli je pro lidské oko viditelné či nikoli.
Vyhodnocení:
Z mých zkušeností vyplývá, ţe nejúčinnější výbojkou pro mnou zvolený pokus je
vysokotlaká rtuťová výbojka. Je nejpouţívanější druhem výbojky při organické
fotochemii. Samozřejmě jsem, ale nezůstal pouze u tohoto zdroje záření. Vyuţil jsem
i sluneční záření jako takové, hlavně kvůli názornosti pokusu.

5.2. Filtry
Pro maximální výtěţek je nutné zvolit správný filtr, odstraní neţádoucí záření
o menších vlnových délkách.

3

Pouţívají se:
Skleněné filtry
Kapalinové filtry

1) Skleněné filtry
Jsou vyrobeny z křemene nebo z různých druhů skel. Absorbují světlo o kratších
vlnových délkách (o vyšší energii).
a – křemenné sklo
b – Vycor
c – Corex
d – Pyrex
e – okenní sklo

Obrázek č. 12: Závislost
propustností na vlnové délce 3
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2) Kapalinové filtry
Jsou vodné roztoky anorganických solí.
Tabulka č. V: Kapalinové filtry 3

Roztok

Koncentrace g/l
NaBr.2H2O CaCl2 Pb(NO3)2 Hg(NO3)2 Ag2SO4

a

500

0,05

b

400

0,024

c

400

0,16

d

400

1,2

e

500

6,4

f

80

g

400

h

400

i

650

375

0,05

0,1

0,3

0,065

0,1

0,39

1
3

Propustnost jednotlivých roztoků je znázorněna na následujícím obrázku č. 13.

Obrázek č. 13: Závislost spektrální propustnosti na vlnové délce 3
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Vyhodnocení:
V průběhu mé rešerše se za nejvhodnější filtr ukázal skleněný, vyrobený
z křemenného skla. Byl nejúčinnějším způsobem, jak zajistit maximální propustnost
ultrafialového záření do reakčního roztoku. Při ostatních variantách pokusu jsem
problematiku filtru zcela odstranil. Vytvořil jsem přímou interakci reakčního roztoku
a ultrafialového záření bez nutnosti filtrování.

5.3. Fotochemické reaktory

Reaktory pro fotochemii se dělí podle umístění zdroje záření na:

3

Reaktory s vnějšími zdroji záření
Reaktory ponorné

5.3.1. Reaktory s vnějšími zdroji záření

Při variantě, kdy je zdroj záření umístěný vedle reakční nádobky, se předpokládá,
ţe materiál nádobky s reakční směsí je propustný pro poţadované záření, viz obrázek č. 12.
Nejpouţívanější fotochemický reaktor tohoto typu je Srinivasanův-Griffinův
reaktor.

Obrázek č. 14:
Srinivasanův-Griffinův reaktor 3
a – kolmý řez reaktorem
b – výbojka
c – umístění reakční nádobky
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Nádobka z materiálu (např. z křemenného skla), který propustí ultrafialové záření
se umístní přímo doprostřed reaktoru, tím bude nádobka obklopena ze všech stran.
Kvůli omezeným moţnostem chlazení se v Srinivasanově-Griffinově reaktoru
pouţívají nízkotlaké rtuťové výbojky, které mají pracovní teplotu okolo 50 – 60 °C. Díky
ventilátoru nebo ponornému chladiči lze reakční roztok udrţet pod teplotou 40 °C.
Výhodou reaktoru je, ţe umoţňuje pracovat s velkými objemy, coţ je optimální pro
velmi zředěné roztoky. Nevýhodou je nedostatečné vyuţití záření z výbojek, kvůli přehřátí.

5.3.2. Ponorné reaktory
Tento typ reaktoru daleko účinněji vyuţívá záření z výbojky. Je prakticky celé
pohlceno reakční směsí. Díky jeho konstrukci je reakční směs velice snadno chlazená
studenou tekoucí vodou, coţ umoţňuje vyuţití vysokotlakých rtuťových výbojek.
a – reakční nádobka
b – ponorná část reaktoru
c – vnější křemenná zkumavka
d – skleněný filtr
e – přívod chladící vody
f – odvod chladící vody
g – vysokotlaká rtuťová výbojka

Obrázek č. 15: Ponorný fotochemický
reaktor 3
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Nádobka je obvykle opatřena několika zábrusy určenými pro vloţení ponorné části
reaktoru, nasazení zpětného chladiče, odběr vzorků reakční směsi nebo pro vloţení
teploměru. Vnitřní ponorná část fotochemického reaktoru je tvořena dvěma souosými
zkumavkami, sestavenými v chladič tak, ţe vnější část chladiče je opatřena přívodem
a odvodem chladící vody. Vnější část chladiče bývá vyrobena z křemene a vnitřní část také
nebo z jiného druhu skla (filtru).
Vysokotlaká výbojka se vloţí do vnitřní křemenné zkumavky, poté vnitřní
zkumavku ponoříme do vody, která je v prostředním tubusu (chlazení). Prostřední tubus se
poté vloţí do roztoku, který je v reakční nádobce.
Vyhodnocení:
Při mé rešerši jsem vypracoval postupy pro oba typy reaktorů. Účinnější reaktor je
ponorný, ale rozdíl mezi ním a reaktorem s vnějším zdrojem záření je pro naše účely velice
malý.

5.4. Bezpečná manipulace s aparaturou

Fotochemické reaktory nejsou obvyklým vybavením laboratoří, jedná se spíše
o specifickou aparaturu, která vyţaduje přísnější bezpečnostní pravidla. Manipulace
s ultrafialovým zářením je nebezpečná pro oči. Jelikoţ hrozí poškození očí, zánět spojivek
nebo bolest hlavy jsou nutné tmavé ochranné brýle s UV filtrem, které je zapotřebí nosit po
celou dobu trvání chemické reakce aţ do vypnutí výbojky. Navíc pro zajištění ochrany
proti úniku ultrafialového záření do okolí reaktoru je nutné reaktor izolovat blokující
stěnou. K tomuto bohatě postačí alobal či jen silnější karton.
Dále je také důleţité dbát na správné zapojení výbojky do elektrické sítě. Obzvláště
veliký důraz věnujte na zapojení tlumivky. Nezapojení tlumivky znamená explozi výbojky
a moţný únik rtuti do okolí. Zapojení výbojky do elektrické sítě musí být provedeno aţ po
vnoření výbojky do vnitřní zkumavky fotochemického reaktoru a po nasazení ochranných
brýlí. Tím předejdeme zejména moţnému vzniku popálenin.
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Bezpečností se budu zabývat v mé práci ještě později. Zejména uvedu bezpečnostní
věty u jednotlivých chemikálií, které se pouţívají u mnou zvoleného pokusu. Také uvedu
bezpečnostní pravidla pro učitele a jeho ţáky, aby byl celý pokus co nejbezpečnější.

6. Fotochemická izomerizace kyseliny maleinové na
kyselinu fumarovou

Fotochemie je oblast chemie, při které se zkoumá vliv světla na látky a naopak vliv
látek na světlo.
Izomerizace je oblast chemie, v nichţ se zkoumají reakce, při kterých se nemění
sumární vzorec látek, ale mění se jejich prostorová orientace.
Mým úkolem bylo vybrat pro tyto dvě oblasti chemie vhodný pokus, který názorně
tato témata předvede studentovi střední školy.
Při výběru vhodného pokusu, který se dá zapojit do výuky na středních školách, je
nutné soustředit se na několik aspektů.
Materiální vybavenost školy
Časová náročnost pokusu
Bezpečnost práce v laboratoři
Názornost experimentu
Snadná identifikace produktu
Má volba padla na fotochemickou izomerizaci kyseliny maleinové na kyselinu
fumarovou. Hlavně pro názornost pokusu a snadnou identifikaci produktu. Pro identifikaci
produktu stačí jen bodotávek se silikonovým olejem, jelikoţ obě sloučeniny mají navzájem
mezi sebou velký rozdíl teplot tání. Ostatní aspekty budu muset upravit, aby byl
experiment proveditelný na středních školách. Pravidla bezpečnosti budu muset rozšířit,
protoţe se zachází se zářením, které můţe poškodit oči. Materiální vybavenost laboratoře
budu probírat v jednotlivých variantách pokusů. Různé varianty pokusů jsou rozděleny
právě na základě potřeby specifických pomůcek.
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6.1. Princip reakce

Kyselina maleinová je cis forma but-2-endiové kyseliny a pomocí slunečního záření
se její dvojná vazba naruší za vzniku vazby jednoduché. Tímto způsobem se můţe
molekula začít pohybovat kolem své osy, protoţe uţ není její rotace blokována dvojnou
vazbou. Rotace umoţňuje vznik trans formy kyseliny, tou je kyselina fumarová.

5

Kyselina fumarová se v roztoku začne vysráţet, protoţe se jedná o kyselinu, jejíţ
rozpustnost je stokrát menší neţ rozpustnost její cis formy (kyseliny maleinové).
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Obrázek č. 16: Mechanismus reakce

Právě ve velkém rozdílu v rozpustnosti těchto kyselin je schován důvod, proč jsem
si tento pokus zvolil. Díky rozpustnostem mohou studenti pozorovat, jak se kyselina
fumarová vysráţí z roztoku kyseliny maleinové. Následně na bodotávku zjistí, ţe jde
skutečně o jinou sloučeninu neţ je látka, která do reakce vstupovala. A to díky rozdílnosti
bodů (rozdíl je stonásobný) tání jednotlivých kyselin. Identifikace můţe být samozřejmě
i pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), ale tato metoda je aţ příliš náročná pro
střední školy. Navíc je i nadbytečná, protoţe zmiňovaný bodotávek pro naše účely bohatě
postačí.
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6.2. Chemikálie

1) Kyselina meleinová
(Z)-but-2-enová kyselina
cis-but-2-endiová kyselina
Sumární vzorec: C4 H4 O4
HOOC

H

Symbol:
Označení: Xn
HOOC

H

Tyto názvy vyjadřují totéţ a to kyselinu maleinovou. Kyselina maleinová je
krystalická látka o teplotě tání mezi 137 - 140 °C 1 . Její rozpustnost ve vodě se pohybuje
na hodnotě 70 g/100ml3 10 . Připravuje se katalytickou oxidací benzenu, pouţívá se při
výrobě plastů. Cena této látky se pohybuje okolo 560 korun za 500 g 8 .
Díky poloze karboxylů je cis forma kyselejší a reaktivnější neţ trans forma, která je
stabilnější, a proto i častější v přírodě (méně stabilní kyselina maleinová na ni často
přechází).
Další vlastností chemikálií jsou R/S věty, které se týkají bezpečnosti. O ní se
zmíním v samostatné kapitole níţe.
R/S věty 8 :
R 22-36/37/38
Zdraví škodlivý při poţití.
Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi.

S 26-28-37
Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při styku s kůţí okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody.
Pouţívejte vhodné ochranné rukavice.
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2) Kyselina fumarová
(E)-but-2-enová kyselina
trans-but-2-endiová kyselina
Sumární vzorec: C4 H4 O4
H

HOOC

COOH

H

Kyselina fumarová je krystalická látka o teplotě tání mezi 298 - 300 °C 1 . Její
rozpustnost ve vodě se pohybuje na hodnotě 0,7 g/100ml3 11 . Kyselina fumarová vzniká
z kyseliny jantarové (enzymatickou oxidací) a redukcí v ní opět můţe přejít.

R/S věty 9 :
R 36
Dráţdí oči.
S 26
Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.

Symbol:
Označení: Xi
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3) Bromová voda
Jedná se o centimolární roztok bromu ve vodě.
Má nejpřísnější pravidla pro pouţívání, a proto je také problematickou částí
pokusu. Svým označením spadá do skupiny toxických látek. Bliţší informace jsou
v tabulce č. VI, která vychází ze zákona 258/200 Sb.
R/S věty 12 :
R 26-50/53
Vysoce toxický při vdechování.
Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
S 7/9-26-45-61
Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou
pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení).
Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.

6.3. Bezpečnost práce

Důleţitou specifikací chemikálií jsou takzvané R/S věty, které vycházejí ze sbírky
zákona č. 369 z roku 2005 týkající se klasifikace, balení a označování chemikálií. Tento
zákon společně se záklonem č. 288 z roku 2003 o práci ţen, těhotných ţen a mladistvých
(týká se hlavně práce mladistvých jako příprava pro budoucí povolání) říká, jak a kdo
můţe manipulovat s jednotlivými chemikáliemi.
Nejdůleţitějším zákonem je však zákon č. 258/200 Sb, který jasně stanovuje
důleţité povinnosti.
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Tabulka č. VI: Stručný přehled nejdůleţitějších informací ze zákona 258/200 Sb.

s pozdějšími úpravami
Nebezpečné látky

Subjekt

Důležitá povinnost

Ods.
§44 a

Škola

T+

Škola

T+,

Pouţívání zabezpečit osobou odborně způsobilou
T,

8

C, Vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně 10

karcinogeny,

zdraví (včetně pokynů pro první pomoc) a

mutageny, N

prostředí. Projednat s orgánem ochrany veřejného
zdraví.

Škola

T+

v prostorách

Skladovat

zabezpečených

proti

uzamykatelných
vloupání

a

a 11

vstupu

nepovolaných osob
Škola

Vést evidenci po dobu nejméně 5 let od nulového 12

T+

stavu
Ţáci

a T+,

učitelé

T,

C, Prokazatelně

seznámeni

s nebezpečnými 9

karcinogeny,

vlastnostmi látek, ochranou zdraví a prostředí a

mutageny, N

první pomocí

Ţáci

T+,

15-18

karcinogeny,

T,

C, Jen v rámci přípravy na povolání pod přímým 6
dozorem osoby s odbornou způsobilostí

mutageny, N
Ţáci

T, C,

dozorem odpovědné osoby

15-18
Ţáci

Jen v rámci přípravy na povolání pod přímým 6

C

10-18

Jen jsou-li tyto látky součástí výrobků, které 7
splňují předpisy na hračky

Označení:
Xi – Dráţdivé účinky
Xn – Zdraví škodlivé
T – Toxické
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6.4. Pomůcky

Tato část pokusu je nejproblematičtější, protoţe nejlepší variantou je fotochemický
ponorný reaktor (viz obrázek č. 15). Jedná se o specifické zařízení, proto je jen zřídka vidět
v laboratořích. Další variantou je vyuţití reaktoru s vnějším zdrojem záření. Nemám na
mysli Srinivasanův-Griffinův reaktor, který je také vzácný, ale cenově dostupnější Solux.
Solux, který se nazývá také horským sluníčkem, je běţně prodejný bez jakéhokoliv
omezení. Solux se dá pořídit za 6000 korun, ale lze ho zakoupit také za mnohem niţší cenu
(okolo 1500,-). K tomuto výrobku není při nákupu zapotřebí ţivnostenský list chemického
zaměření, jako tomu je u chemikálií. Samozřejmě lze pouţít jakýkoliv jiný vnější zdroj
záření. Solux je jen mým doporučením.
Cenově nejméně náročným způsobem, jak provést fotochemickou izomerizaci
kyseliny maleinové, je samozřejmě vyuţití samotného slunce, jako zdroj ultrafialového
záření. Tento způsob je také velice názorný, ale učitel je odkázán na příznivé počasí.

7. Metodika pokusu – experimentování
Během experimentování s kyselinou maleinovou jsem přišel na celkem tři moţné
varianty tohoto pokusu.
Varianta:
Obrázek č. 17:

s ponorným reaktorem

Schéma ponorného
reaktoru.

s vnějším zdrojem záření (Soluxem)

Obrázek č. 18:
Schéma reaktoru
s vnějším zdrojem.

s vyuţitím slunce

Dalším způsobem, jak demonstrovat pokus je vyuţití videozáznamu. Nejedná se
o experimentální variantu.
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7.1. Varianta s ponorným reaktorem

Tento způsob je nejnáročnější na vybavení laboratoře. Jako hlavní krok po
vyzkoušení pokusu jsem provedl optimalizaci pokusu.
Začal jsem s 10 % roztokem kyseliny maleinové a poté zvyšoval mnoţství kyseliny
v roztoku. Optimální koncentrace je okolo 20 %. U vyšších koncentrací se jiţ výtěţek

Procentuální výtěžek

pohyboval na stejné úrovni a u niţších koncentrací byl výtěţek uţ znatelně menší.
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Koncentrace roztoku kyseliny maleinové

Obrázek č. 19: Závislost výtěţku na počáteční koncentraci roztoku.

Další částí optimalizace byl čas, kdy se reakční roztok ozařuje. Z mého
experimentování vyplynulo, ţe optimální doba ozařování je okolo čtyř hodin, coţ je pro
vyuţití při hodinách chemie na střední škole nepřijatelně dlouhá doba. Na štěstí je pro naše
účely celková doba pokusu nepodstatná. Nejde nám o zvyšování výtěţku, ale o viditelnou
změnu v reakční směsi. Tato změna je nastartována jiţ po několika minutách působení
ultrafialovým zářením. Po 1-4 minutách se v roztoku začíná sráţet kyselina fumarová.
Jedná se o rychlou a razantní reakci.
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Vypracoval jsem následující postup práce:
Téma: Fotochemická izomerizace kyseliny maleinové na kyselinu fumarovou.
Pomůcky: Ponorný fotochemický reaktor chlazený vodou (viz obrázek), tlumivka
(125 V), teploměr (do 100°C), kádinka (250 ml), nálevka, odsávací baňka,
Büchnerova nálevka, ochranné brýle (tmavé s UV filtrem), bodotávek se
silikonovým olejem.
Chemikálie:

Kyselina maleinová (25g)
Bromová voda (pár kapek)
Zapojení:

Aparatura:

Obrázek č. 20 a 21: Aparatura a zapojení

Postup:
Kyselinu maleinovou (25g) v kádince smícháme s vodou (100ml) na 20 % roztok.
Roztok převedeme postraním vstupem do vnějšího tubusu reaktoru a zapneme
chlazení. Zapojíme elektrický proud přes tlumivku a přidáme pět kapek bromové
vody. Celou dobu chodu vysokotlaké rtuťové výbojky je nutné mít na sobě
ochranné brýle a celou aparaturu zastíníme alobalovou folií! Zhruba do pěti minut
pozorujeme změnu v reakční směsi. V reakční nádobce se začnou sráţet krystalky
kyseliny fumarové. Reaktor vypneme a roztok zfiltrujeme na Büchnerově nálevce.
Filtrační koláč necháme usušit při laboratorní teplotě. Produkt identifikujeme
pomocí bodotávku se silikonovým olejem.
Bod tání:

Kyselina maleinová 137 – 140 °C
Kyselina fumarová 298 – 300 °C
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7.2. Varianta s vnějším zdrojem záření (Soluxem)

Tento způsob je daleko snadnější na provedení pokusu. Není tak náročný na
přípravu, jako předešlá varianta, protoţe zde není zapotřebí chlazení. Chemikálie
samozřejmě zůstávají stejné, ale pomůcky se výrazně liší. Je zapotřebí hlavně
vnější zdroj záření (např. Solux) a Petriho miska. Hlavní výhodou této varianty je
tedy odstranění ponorného reaktoru z pokusu a jeho nahrazení dostupnějším
vnějším zdrojem záření.
Vypracoval jsem následující postup práce:
Téma: Fotochemická izomerizace kyseliny maleinové na kyselinu fumarovou.
Pomůcky: Solux, Petriho miska, kádinka (250 ml), odsávací baňka, Büchnerova
nálevka, ochranné brýle (tmavé s UV filtrem), bodotávek se silikonovým olejem.
Chemikálie:

Kyselina maleinová (12,5g)
Bromová voda (pár kapek)

Postup:
Kyselinu maleinovou v kádince rozpustíme vodou na 20 % roztok. Roztok
převedeme do Petriho misky a přidáme zhruba pět kapek bromové vody. Solux
nastavíme tak, aby stěny Petriho misky neclonily UV záření. Celou dobu chodu
Soluxu je nutné mít na sobě ochranné brýle. Do pěti minut pozorujte změnu
v reakční směsi. Začínají se sráţet krystalky kyseliny fumarové. Solux vypneme
a roztok zfiltrujeme na Büchnerově nálevce. Filtrační koláč usušíme při laboratorní
teplotě. Produkt identifikujeme pomocí bodotávku se silikonovým olejem.
Bod tání:

Kyselina maleinová 137 – 140 °C
Kyselina fumarová 298 – 300 °C
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Doporučení:
Tato varianta opouští i nutnost chlazení roztoku. Nicméně záleţí na
vzdálenosti zdroje záření od reakčního roztoku. Při příliš malé vzdálenosti se roztok
můţe přehřát. Z mého experimentování vyšlo najevo, ţe nejlepší vzdálenost je
přibliţně mezi 30 – 70 cm. Další moţností jsou alternativy k různým pomůckám,
pouţitých při pokusu. Petriho miska se můţe nahradit například miskou
krystalizační a Solux se můţe nahradit jiným zdrojem záření. Můţe se například
pouţít různě druhy ţárovek, lampy na peníze nebo farmaceutické lampy.

7.3. Varianta s využitím slunce

Tato varianta odstraňuje z pokusu i Solux (umělé horské sluníčko). Vrací se
k původnímu tématu, kterým je význam slunečního záření v chemických reakcích.
Postup práce se moc neliší od předchozí varianty, jen solux vyměníme za
opravdové sluneční záření. Problém se skrývá v podmínkách, které reakci ovlivňují.
Sice odpadá hlídání teploty kvůli přehřátí roztoku stejně jako u předešlé varianty,
ale svou úlohu tu začíná hrát počasí. Pokus závisí na optimálních slunečních
podmínkách. Další výhodou této varianty jsou bezpečnostní pravidla, která se musí
plnit. Ochranné brýle (tmavé) nejsou jiţ zapotřebí.
Vypracoval jsem následující postup práce:
Téma: Fotochemická izomerizace kyseliny maleinové na kyselinu fumarovou.
Pomůcky: Petriho miska, kádinka (250 ml), odsávací baňka, Büchnerova nálevka,
bodotávek se silikonovým olejem.
Chemikálie:

Kyselina maleinová (12,5g)
Bromová voda (pár kapek)

Postup:
Kyselinu maleinovou v kádince rozpustíme vodou na 20 % roztok. Roztok
převedeme do Petriho misky a přidáme zhruba pět kapek bromové vody. Poloţíme
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Petriho misku na místo, kam dopadá sluneční světlo. Do sedmi minut pozorujeme
změnu v reakční směsi. Začínají se sráţet krystalky kyseliny fumarové. Roztok
zfiltrujeme na Büchnerově nálevce. Filtrační koláč usušíme při laboratorní teplotě.
Produkt identifikujeme pomocí bodotávku se silikonovým olejem.
Bod tání:

Kyselina maleinová 137 – 140 °C
Kyselina fumarová 298 – 300 °C

Pracovní postup ukazuje, ţe tato varianta pokusu je nejméně náročná na
laboratorní vybavení. Na druhou stranu se tento pokus dá uskutečnit pouze za
jasného počasí.
Doporučení:
Při zpracování této varianty jsem zjistil, ţe reakce proběhne, i kdyţ je mírně
pod mrakem. Nemusí tedy být úplně jasno. Důleţité je také dávat zvýšený pozor na
reakční roztok, jelikoţ doba viditelné změny je o pár minut delší neţ u přešlých
variant. Můţe se lehce stát, ţe vznik krystalků kyseliny fumarové nezachytíme
ihned.

7.4. Využití videozáznamu

Pro učitele chemie a hlavně pro školu je tato varianta nejméně náročná.
Nicméně nejde o experimentování, ale jen o pouhý zprostředkovaný videozáznam,
který s aktivní činnosti učitele chemie a jeho ţáků nemá nic společného.
Z výše uvedených tří variant jsem natočil nejnáročnější variantu
s fotochemickým ponorným reaktorem. Druhý videozáznam jsem pro názornost
vlivu slunce na reakci zvolil variantu s vyuţitím slunečního záření.
Zmiňované čtyři varianty slouţí učitelům chemie (škole) k usnadnění
výuky. Učiteli stačí si vybrat variantu, která je nejvíce vhodná podle vybavenosti
školní laboratoře nebo třeba podle zaměření školy.
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8. Výuka
Výuka chemie samozřejmě není jen o experimentování, ale také o výkladu
či dalších metodách výuky. Jiţ jsem zmiňoval specifické činnosti učitele chemie
a jeho ţáků. Jsou to hry a učení (experimentování, modelování, vizualizace,
symbolizace).
Hodlám mé téma izomerizace aplikovat do těchto zmíněných specifických
činností. Část experimentování je probráno jiţ v kapitole sedm. Modelování,
vizualizaci, symbolizaci shrnu dohromady do jedné kapitoly a poté se budu věnovat
hrám, jako moţnosti ozvláštnit výuku.

8.1 Modelování, vizualizace a symbolizace

a) Modelování
Modelování struktur kyseliny maleinové a kyseliny fumarové má jistě více
moţností. V dnešní době lze vytvořit různé flashové animace. Metoda, kdy si sami
studenti „ošahají“ model zmiňovaných struktur (mechanismů reakce) a dokonce ho
i mohou sami vytvořit, je názornější. Tuto metodu umoţňuje například trubičkový
model. Trubičky znázorňující jednotlivé vazby se dají narušit a je také moţnost
předvést otáčivost podél osy jednoduché vazby. Celá model se navíc dá sestavit
pouze z brček a třeba molitanových míčků.

Obrázek č. 23: Model

Obrázek č. 22: Model
kyseliny maleinové

kyseliny fumarové 11

10

38

b) Vizualizace
Můţeme pouţít dichotomické třídění vizualizace dle obrázku č. 4 a to i pro
hry uvedené v další kapitole.
Varianty pokusu:
Realistická
Prostorová
Přímá
Dynamická
Videozáznam:
Plošná
Zprostředkovaná
Dynamická
Realistická
Hry:
Schematická
Plošná
Zprostředkovaná
Statická
Z jednotlivých kritérií dělení vizualizace si můţeme povšimnout rozmanitosti
jednotlivých částí. Jsou zde zastoupeny všechny kritéria, která se pouţívají.
c) Symbolizace
Symbolizace jako taková je pouţita pouze statická. Symbolizace struktur
i dějů je udělána za pomocí programu ChemSketch, který tvoří strukturní vzorce
a lze v něm vytvořit i mechanismus reakce (viz obrázek č. 16).
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Hry, které budu probírat v následující kapitole, spadají do kritérií
dichotomického třídění symbolizace takto:
Statická
Neverbální
Struktur
Determinující
Hry mají za úkol spojovat strukturní vzorce s jejich názvy, proto se jedná
o symboliku struktur. Jedná se o karetní hry, tudíţ jde o neverbální symboliku.
Statická a determinující vyplývá také z toho, ţe se jedná o kartičky a strukturní
vzorce.
Výběr her jsem dělal na základě počtu studentů, to znamená, ţe hry pro dva
jsou při výuce chemie prakticky neproveditelné. Dále jsem chtěl, aby šlo o hry do
místnosti a fyzicky nenáročné. Pro názornost chemických struktur jsem zvolil
karetní hry.

8.2. Hry

Způsob, jak ozvláštnit výuku chemie na středních školách, je zapojit do
hodin různé didaktické hry. Při probírání učiva týkající se izomerizace můţe být
vysoce účinná hra s názvem pexeso.
Pexeso je známá dětská hra, kde se hledají dvojice stejných obrázků. Jako
chemickou obdobu této hry můţe učitel vyuţít izomery různých molekul. Správný
pár samozřejmě tvoří cis a trans izomery molekul o stejném sumárním vzorci. Tato
hra umoţňuje i více variant, které můţeme vyuţívat podle jejich obtíţnosti.
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a) Strukturní vzorce
Nejlehčí variantou je na jednotlivé kartičky pexesa zobrazit strukturní
vzorce cis a trans izomerů.

H

COOH

H

H

COOH

H

H3C

H

H

H3C

H

H3C

CH3

H

Obrázek č. 24: Ukázka kartiček se strukturními vzorci

Podle obrázků lze jednoduše přiřadit cis a trans izomery, aniţ by studenti
vůbec znali názvy zobrazených molekul na kartičkách. Jde pouze o grafické
vyjádření jednotlivých molekul a ne o organické názvosloví.
b) Názvy
Oproti předešlé moţnosti jsou nejtěţší variantou kartičky, na kterých jsou
napsány pouze názvy jednotlivých molekul. Hlavně při vyuţití triviálních názvů se
ze hry stává dosti náročná aktivita.
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Maleinová kyselina
cis-but-2-endiová

Krotonová kyselina

kyselina

trans-but-2-enová

(Z)-but-2-endiová

kyselina

kyselina

(E)-but-2-enová kyselina

Fumarová kyselina

Tiglinová kyselina
trans-2-methylbut-2enová kyselina
(E)-2-methylbut-2-enová
kyselina
Angeliková kyselina

trans-but-2-endiová

Isokrotonová kyselina

cis-2-methylbut-2-enová

kyselina

cis-but-2-enová kyselina

kyselina

(E)-but-2-endiová

(Z)-but-2-enová kyselina

(Z)-2-methylbut-2-enová

kyselina

kyselina

Obrázek č. 25: Ukázka kartiček s názvy molekul

Názvy látek nadepsaných na kartičkách jsou aţ příliš obtíţnou variantou
chemické obdoby pexesa. Navíc stejně jako u předešlé varianty, nepropojuje názvy
jednotlivých molekul s jejich strukturními vzorci.
Doporučuji třetí variantu.

c) Kombinace názvů a strukturních vzorců
Podle mého názoru je nejvhodnější variantou pexesa série kartiček, na
kterých jsou zobrazeny strukturní vzorce a zároveň i názvy jednotlivých izomerů.
Umoţňují ţáků okamţitě vidět kompletní přehled struktur i s jejich příslušnými
názvy včetně názvů triviálních.
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H3C

COOH

H3C
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COOH

H3C
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Tiglinová kyselina

Maleinová kyselina
cis-but-2-endiová kyselina
(Z)-but-2-endiová kyselina

Krotonová kyselina

trans-2-methylbut-2-enová

trans-but-2-enová kyselina

kyselina

(E)-but-2-enová kyselina

(E)-2-methylbut-2-enová
kyselina
H3C

H

COOH

H3C

H

HOOC
HOOC

H

CH3

HOOC

H

H

Angeliková kyselina
Fumarová kyselina

Isokrotonová kyselina

cis-2-methylbut-2-enová

trans-but-2-endiová kyselina

cis-but-2-enová kyselina

kyselina

(E)-but-2-endiová kyselina

(Z)-but-2-enová kyselina

(Z)-2-methylbut-2-enová
kyselina

Obrázek č. 26: Ukázka kartiček se strukturními vzorci i s názvy molekul

Studenti mají při této variantě neustále před sebou spojeny názvy se vzorci,
se kterými jsou nuceni neustále aktivně pracovat a tím si je dokola opakovat.
Další moţností je, k jednotlivým molekulám na kartičkách nepsat pouze
jejich názvy, ale také jejich další charakteristiky, jako jsou molární hmotnosti, body
tání, vzhled látky atd.
Hra černý Petr, upravená do stejného tématu jako zmiňované pexeso, je
další moţnou variantou.
Při vyuţití strukturních vzorců a názvů cis a trans izomerů lze získat
kombinaci čtyř karet stejného druhu. Tím vzniká kvarteto.
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9. Závěr
Mým úkolem bylo vytvořit metodiku pokusu na téma izomerizace pro
učitele chemie a jeho ţáků navštěvující střední školu. Zmíněný pokus optimalizovat
z hlediska koncentrace výchozí látky a doby ozařování. Zvolit kritéria, podle
kterých jsem vytvářel jednotlivé varianty pokusu. Kritéria byly bezpečnostní
a hlavně materiální. Na jejich základě jsem vypracoval tři moţné varianty pokusu.
Poté jsem vytvořil videozáznam vybraných pokusů. Dále bylo mojí úlohou
vypracovat návrhy několika her.
Výstupem mé diplomové práce je tedy několik laboratorních příprav,
náměty na pár didaktických her a videozáznamy se zmíněným pokusem.
Jsou celkem tři laboratorní protokoly. Pro odstupňování jsem nepouţil
kritérium obtíţnosti úlohy. Všechny laboratorní úlohy jsou odstupňované podle
schopnosti jednotlivých škol připravit materiální zázemí pro zmiňovaný pokus.
Dalším kritériem je bezpečnost. Pokusy jsou odstupňovány také podle míry
bezpečnostních pravidel, které se během experimentování musí dodrţovat.
Hry jsou vhodné k zapojení do výuky chemie. Jedná se samozřejmě o hry,
které jsou upraveny do chemického ţánru a to přímo na téma izomerizace. Hry
mohou být zajímavým zpestřením výuky, kdy formou soutěţe studenti aplikují své
znalosti z oblasti chemie - izomerizace.
Posledním výstupem je videozáznam, který zmíněný pokus zprostředkuje
bez pouţití jakéhokoliv laboratorního vybavení a chemikálií. Touto variantou se
snaţím rozšířit řady středních škol, které při výuce na téma izomerizace pouţijí
výstupy mé diplomové práce, o školy s humanitním zaměřením. Pro školy
humanitního směru nebo pro školy jazykové je videozáznam prakticky jedinou
moţností, jak studentům zprostředkovat tento pokus. Videozáznam je zhotoven
samozřejmě v elektronické podobě, aby se co nejsnadněji mohl šířit přes internet
a tím se dostat ke kaţdému, kdo má o něj zájem.
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Tím jsem samozřejmě neprozkoumal všechny moţnosti, které toto téma
nabízí. Pokračování této práce by mohlo studovat vliv širší škály zdrojů UV záření
(např. laser). Dále by šlo zajisté zkoumat interakci s jinými druhy energie (např.
vibrace). Bádání by mohlo pokračovat také u jiných chemických látek. Například
cis a trans stilben nebo u kyseliny skořicové.
Podle mého názoru se mi podařilo splnit cíl mé diplomové práce, a to
i s reálnými výstupy mého experimentování.
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