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1 Úvod
V posledním čtvrtstoletí se velmi intenzivně ve společnosti řeší otázky kvality životního prostředí.
Občané jsou průběžně seznamováni s faktory, které negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí.
Značná pozornost se dále věnuje odstraňování následků snižování kvality životního prostředí
a prevenci jeho znečišťování. Tyto problémy, které se řeší z celospolečenského hlediska často
na nejvyšší úrovni se svébytným způsobem promítají do výchovy a vzdělávání. Ekologická
problematika se objevuje jak v učivu přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie, zeměpis),
tak v oblasti společenskovědní (občanská nauka, filozofie, ekonomické a právní disciplíny). Z toho
vyplývá, že charakteristickým způsobem je ekologická problematika inkorporována do učiva chemie
na všech stupních škol. Z našeho hlediska jsou zajímavé ekologické aspekty výuky chemie
na základních školách, gymnáziích a vysokých školách vzdělávajících učitele.
V učivu chemie na všech stupních škol se žáci setkávají s různými typy chemických látek.
V současné době není postačující charakteristika těchto látek z hlediska fyzikálních a především
chemických vlastností, ale nemalá pozornost je věnována biologickým, toxikologickým, ekologickým
charakteristikám látek. K tomuto účelu byl vypracován systém charakteristik, tj. soubor písmenných
a obrazových symbolů, obšírnější toxikologické charakteristiky chemických látek pak představují
R-věty a S-věty. Záměrem této rigorózní práce je pak získáF představy o povědomí žáků a studentů
v těchto cííarákteristikách ve vztahu k bezpečnosti a hygieně práce při manipulaci s těmito látkami.
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2 Teoretická část
2.1 Toxické látky a jejich charakteristika [1, 2]
Biologické vlastnosti chemických látek patří mezi jejich základní charakteristiky, stejně jako jejich
vlastnosti chemické a fyzikální. Souborem biologických vlastností, v důsledku kterých látky na živý
organizmus působí negativně se zabývá toxikologie, která je též označována jako věda o účincích
jedů. Toxikologie pojednává o jedovatých látkách, zahrnuje užší vztahy mezi chemickou strukturou
a toxickým účinkem. Zabývá se mechanismem působení toxické látky, její distribucí v organizmu.
Vedle účinků bezprostředních (akutní toxicita) sleduje také působení toxické látky, zejména po dlouhé
opakované intoxikaci (chronická toxicita).
Toxikologie se může dělit na experimentální a klinickou. Experimentální toxikologie studuje
účinek jedu na vybraném pokusném zvířeti, klinická toxikologie pak účinek na člověka, opírá se
přitom o výsledky toxikologie experimentální.
Toxikologie průmyslová je věnována problematice průmyslových otrav. Chemické škodliviny
představují riziko v různých odvětvích lidské činnosti (průmyslu, zemědělství apod.). Toxikologie
hraje významnou roli v otázkách ochrany pracovního a životního prostředí, je interdisciplinárním
oborem a opírá se o řadu samostatných vědních oborů. Je to především farmakologie, biochemie,
chemie, fyziologie, patologie, histologie, histochemie, molekulární biologie, obecná biologie,
lékařství, veterinární lékařství apod. Toxikologii je možno pojímat v několika úrovních. Nejčastěji to
bývá úroveň molekulární, buněčná a orgánová. Poslední je spjata s problematikou pokusného
biologického objektu, kterým je často laboratorní zvíře.
Toxický účinek látky závisí:
a) na látce (struktuře, chemických a fyzikálních vlastnostech, na její formě především v místě
aplikace apod.)
b) na organizmu (druhu, pohlaví, stáří, zdravotním stavu, individuálních a geneticky získaných
vlastnostech, na výživě, psychických dispozicích, atd.)
c) na způsobu kontaktu (dávce, koncentraci, době expozice, podmínkách kontaktu, zátěži
organizmu, apod.)
d) na dalších podmínkách (např. přítomnost působení další toxické látky - kumulace účinků,
apod.)
Základním faktorem, který určuje primárně toxický účinek chemické látky je její struktura. Pod
pojmem struktura je kromě vzájemného spojení atomů v molekule také zahrnuto jejich prostorové
uspořádání. Dalšími důležitými faktory jsou již zmíněné fyzikální vlastnosti studované látky, neméně
závažné jsou i vlastnosti chemické. Tato závislost pak opravňuje k tvrzení, že mezi chemickou
strukturou, případně chemickou reaktivitou a toxicitou, existuje určitý vztah. Teoretické studie by
měly být prováděny na čistých látkách, znečištěný preparát může pak mít menší, ale také větší
toxicitu, podle druhu přítomných nečistot. V některých případech nejsou testovány čisté látky, ale
různé směsi (např. benzín).
Pro vlastní interakci testované látky má vždy velký význam vedle fyzikálních a chemických
vlastností a místa primárního kontaktu její forma, např. roztok, jeho koncentrace, suspenze, atd. S tím ^
souvisí i teplota, vztahující se k vlastní aplikaci, protože zatímco za normální teploty je zkoušená látka
v některých případech kapalinou, za zvýšené teploty se může nacházet v plynné fázi. V prvém případě
je možno aplikovat látku různými způsoby, v případě druhém pouze respiračním traktem - inhalací .
Poškození organizmu je závislé na charakteru místa primární interakce a způsobu proniknutí
do organizmu. Tak např. velmi rychle působí některé škodliviny přes respirační trakt, nebo aplikované
intravenózně. Pomaleji působí aplikace perorální nebo injekční cestou např. přes sval, nebo pokožku.
Oproti tomu se někdy taková aplikace per rectum blíží aplikaci intravenózní, protože toxická látka
se touto cestou dostává rovněž okamžitě do krevního oběhu aniž by došlo kdetoxikaci vjaterním
enzymatickém systému. Na každou intoxikaci je třeba pohlížet jako na onemocnění celkové, kterým
je postižen celý organizmus. To jsou mimo jiné důvody, proč dílčí výsledky získané na pokusných
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zvířatech nemusí být zcela adekvátní, pokud jde o člověka. K dalšímu upřesnění mohou proto přispět
^
M
S
S
^
S
S
^
i primární
—
o
—
chemické látky na živý organizmus. Z hled1Ska ochrany pracovního a zívotoAo p r o s m e v s a k ^
více kladen důraz na působení malých dávek (koncentraci) toxické látky opakované
časových obdobích.
2 2 Působení wbranvch tvp" tnxickvch látek na organizmus [1, 2, 22 - 23]

2.2.1 Vvjjiamné anorsanirkr Škodlivé ¡"tky a ieiich účinky
V přehledu jsou uvedeny charakteristiky zejména těch látek, s nimiž je ^ý koirtakt vběžných
chemických, ale i výukových laboratořích, jejich toxické a jiné účinky i dals, rizika pn prací s mnu.
Hlavní skupiny prvků periodického systému
Skupina I.: vodík, lithium, sodík, draslík, rubidium,

cesium,

francium

Vodík - hořlavý plyn, se vzduchem tvoří výbušné směsi, je netoxický.
Lithium - účinek lithných solí se projevuje doprovázen únavou, poruchami zraku, nespavostí a
depresemi.
Sodík - biogenní prvek, má významný vliv na přenos nervových impulsů, srdeční činnost,
metabolismus sacharidů a proteinů.
Chlorid sodný (kuchyňská sul) - řídí rovnováhu kyselin a zásad, aktivizuje esenciální enzymy a tvorbu
HC1 v žaludku potřebnou pro trávící proces. Denní dávka je 3 az 7 g; ^k cU
podporuje vznik vysokého krevního tlaku, jednorázová toxická dávka je 200 az 280 g pro člověka
hmotnosti 70 kg.
Bromid sodný - v práškovité formě dráždí oči a leptá nosní sliznici.
Draslík - biogenní prvek, ovlivňuje mimo jiné srdeční činnost.
Chlorid draselný - po požití způsobuje křeče a nepravidelnou srdeční činnost. Otrava nastává již
při požití cca 15 g látky jednorázově.
Rubidium a jeho soli - účinky jsou z toxikologického hlediska srovnatelné s draslíkem.
Cesium - účinky jsou analogické jako u sodíku, větší dávky způsobují atrofii dýchacích cest.
Skupina II: beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum, radium
Beryllium - je toxické pro většinu tkání a orgánů (slezina, játra, ledviny, shnivka kostm dřeň);
vyvolává anémii, byla prokázána též mutagenita a karcinogenita s latentní p a n d o u 5 az 25 let.
Rozpustné sloučeniny beryllia (hydroxid, dusičnan, chlorid) působí drazdive na pokožku.
Hořčík - je nezbytný pro život, je součástí některých enzymů. Jeho nedostatek v o j a m z m u se
projevuje jako při nedostatku vápníku. Z toxikologického hlediska není pnlis významný. Hydroxid
hořečnatý a síran hořečnatý se používají někdy jako laxativa (projímadla).
Oxid hořečnatý dráždi oči a sliznice dýchacích cest.
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Vápník - v posledních letech byla prokázána důležitá bioregulační funkce Ca2+ iontů, které se účastní
vitaminy a hormony. Jejich hladina v krvi je přísné regulována (nedostatek vede ke křečím, přebytek
k vzestupným obrnám).
Chlorid vápenatý - má leptavé účinky na sliznice a oči, při dlouhodobém působení na pokožku se tvoří
vředy.
Bromid vápenatý - v malých dávkách byl dříve používán jako sedativum. Má shodné účinky
na sliznice a pokožku jako chlorid.
Hydroxid vápenatý a oxid vápenatý - působí dráždivě, poškozují místně tkáně, poleptání se špatně
hojí. Zasažení očí vápennou vodou má za následek jejich vážné poškození (nebezpečí oslepnuti).
Nadýchání prachu může způsobit zánět plic. Analogicky působí karbid vápníku CaC2.
Cement - z toxikologického hlediska má podobné účinky jako oxid vápenatý.
Stroncium - z toxikologického hlediska není zvláště významné, při požití je jedovatost jeho sloučenin
relativně malá, protože se obtížně vstřebávají do organizmu. V řadě případů jsou účinky podobné jako
u barya.
Baryum - představuje z toxikologického hlediska významný prvek, vyvolává těžké až smrtelné otravy
- nejčastěji po požití rozpustných solí. Akutní otrava - příznaky: zažívací potíže (slinění, průjmy,
zvracení), nervové poruchy, ztráta rovnováhy, poruchy řeči, zraku, sluchu, později selhání krevního
oběhu. Dochází ke krvácení do zažívacího traktu, ledvin a k vážnému poškození jater. Chronické
otravy jsou vzácné.
Hydroxid barnatý a oxid barnatý - mají lokální účinky shodné s analogickými sloučeninami vápníku.
Síran barnatý - je nerozpustný ve vodě a kyselinách a tedy netoxický, nalezl použití v lékařství
při vyšetřování zažívacího traktu. Zaprášení plic prachem - barytóza - nepředstavuje vážné poškození
zdraví.
Skupina III.: bor, hliník, galium, indium, thalium
Bor - je v živočišné tkáni přítomen ve stopách. Člověk konzumuje v potravě denně asi 10 až 20 mg
boru (ovoce, zelenina). Jedovatost sloučenin boru se většinou podceňuje - užívá se v lékařství (místně
jako dezinfekce, léky pro hubnutí, při léčení epilepsie), při nesprávné aplikaci může docházet
k otravám. Projevy otravy jsou rozmanité (zvracení, průjmy, bolesti břicha a hlavy, útlum, agresivita).
Kyselina trihydrogenboritá - tříprocentní roztok se používá jako borová voda. Nejčastější příčiny otrav
jsou způsobeny při záměně nebo vstřebáním z mastí. Smrtící dávka pro dospělé je asi 15 g a u dětí asi
2gTetraboritan disodný (dekahydrát = borax) - může být příčinou otrav, toxicita je srovnatelná ^
s kyselinou boritou.
Hliník - vykazuje pro člověka velmi malou toxicitu. V případě poruchy funkcí ledvin - nedochází
k jeho vylučování z těla. Hlavním projevem otravy jsou poruchy řeči, demence na způsob
Alzheimerovy choroby. Inhalace velmi jemných prachových částeček vyvolává onemocnění
označované jako "aluminosis" jehož projevem je suchý kašel, nálezy na plicích jako při silikóze.
Hydroxid hlinitý - jeho toxicita je velmi nízká, užívá se ve vysokých dávkách jako antacidum, aniž
by způsobil poškození zdraví.
Síran hlinitý - je považován za neškodný, slabé roztoky působí svíravě na kůži a sliznice.
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Galium - nepatří z toxíkologického hlediska mezi významné jedy, nebezpečí otrav není závažné.
Indium - se řadí podle výsledků pokusů mezi jedovaté látky, které vyvolávají křeče, obrny
a při chronických otravách chudokrevnost, poškození jater a ledvin.
Thalium - v iontové formě je vysoce toxické a otravy jsou poměrně časté (záměny - jed na krysy).
Akutní otravy mají rozmanitý průběh podle použité dávky. Při velkých dávkách nastává delirium,
křeče, hluboké bezvědomí až smrt. Při menších dávkách dochází ke zvracení (často krvavé)
a průjmům. Malé dávky se projevují až po několika dnech bolestmi břicha, na prsou, sliněním
a zrychleným tepem. Chronické otravy jsou vzácné, průběh je podobný jako u akutních otrav.
Skupina IV.: uhlík, křemík, germanium, cín, olovo
Uhlík - grafit ve formě prachu způsobuje pneumokoniózy. Postižení udávají bolesti hlavy, kašel (černé
hleny), dechové obtíže.
Oxid uhelnatý - je nebezpečným a zákeřným jedem, protože není detegován smyslovými orgány.
Hlavním účinkem CO je přeměna hemoglobinu (Hb) na karboxyhemoglobin (HbCO), takže nedochází
k přenosu kyslíku a postižený se dusí. Je třeba si uvědomit, že afinita CO k Hb je 200 až 300 x větší
než afinita 0 2 k Hb.
Akutní otrava - působení velkého množství CO může způsobit smrt během několika vteřin. Menší
expozice se projevují bolestmi hlavy, bušením srdce a tlakem na prsou.
Oxid uhličitý - v pravém slova smyslu není toxický, může působit jako kyslíková bariéra.
Sirouhlik - bezbarvá, hořlavá kapalina, tvořící se vzduchem výbušnou směs. V čistém stavu má
příjemnou vůni, znečištěný silně páchne po organických sloučeninách síry. Otravy vznikají prakticky
při inhalaci par. Akutní otrava se projevuje bolestmi hlavy, neklidem, psychickou poruchou - dochází
rychle k bezvědomí a smrti. Chronické otravy se vyznačují únavou, sníženou chutí k jídlu, hubnutím,
neurózou a poruchami spánku.
Kyanidy - kyanidy jsou pevné, krystalické látky, často rozpustné ve vodě, páry kyanovodíku jsou lehčí
než vzduch a vyznačují se typickým hořkomandlovým zápachem. Do organizmu se dostávají většinou
cestou zažívacího a dýchacího traktu, vstřebávají se však i kůží. Tlumí vnitřní dýchání tkaní
blokováním cytochromu. Průběh závisí na dávce; smrtelná dávka pro dospělého člověka je 0,05 g.
Otrava se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi až po ztrátu vědomí, křečemi a končí smrtí udušením.
Charakteristické je růžové zbarvení kůže, zvláště v obličeji přesto, že otrávený se dusí. Dech i zvratky
páchnou po hořkých mandlích.
Kyanovodík - má silně dusivý účinek, ovlivňuje nepříznivě tkáňové dýchání. Kyanidový ion CN" se
velmi rychle vstřebává plícemi (inhalace), žaludeční sliznicí (požití) i neporušenou pokožkou. Akutní
otrava má průběh silně závislý na množství vstřebané látky a často končí smrtí. Jako nejmenší dávka
HCN usmrcující člověka se udává 0,04 g. Méně prudký průběh otravy se vyznačuje bolestmi hlavy, „
závratí a nevolností.
Hexakyanoželezitan (ferrikyanid) draselný a hexakyanoželeznatan (ferrokyanid) draselný - nevykazují
prakticky účinek kyanidů a jsou jen málo jedovaté.
Křemík - nachází se v organizmu, doposud však není přesně známa jeho biologická funkce. Významné
poškození zdraví je popsáno u oxidu křemičitého a křemičitanů.
Oxid křemičitý - není toxický, dlouhodobé vdechování křemenného prachu však působí vznik silikózy
(vážná choroba z povolání).
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Asbest (hlinitokřemičitany vápenaté a hořečnaté různého složení). Inhalace prachových částic
vyvolává asbestózu, která se projevuje dýchavíčností, kašlem, bolestí na prsou a slabostí. Je těžším
onemocněním než silikóza. Azbest způsobuje rakovinná onemocnění
Cín - kov i sloučeniny jsou označovány až na výjimky (stannan S11H4) za málo toxické.
Olovo Pb - otravy jsou známy již od dávných dob (potrubí, glazury, pigmenty). V posledních
desetiletích však docházelo ke zvýšenému zamoření životního prostředí sloučeninami olova (dříve
antidetonační látky v benzínu, výroba olovnatého skla). Charakter otravy: poškození červených
krvinek, ledvin a jater, nervového systému, cév, svalstva a psychické změny. Jde o kumulativní jed,
hromadící se v kostech.
Olovnatá běloba (pigment) - je to látka vzorce 2 . PbC0 3 . Pb(OH)2 , rozpouští se v žaludečních
šťávách a představuje tak nebezpečný jed.
Skupina V.: dusík, fosfor, antimon, vizmut
Dusík - z hlediska průmyslové toxikologie jsou zvláště důležité oxidy dusíku, označované jako NOx,
kyselina dusičná a jejich rozpustné soli, dále pak amoniak.
Amoniak - má dráždivé účinky. Jeho vysoké koncentrace způsobují zástavu dechu. Rozpouští se
ve vodě na hydroxid amonný, leptá sliznice a zejména nebezpečný je očím - (možnost oslepnutí).
Při požití vodného roztoku amoniaku dochází k poleptání zažívacího traktu.
Oxidy dusíku - především oxid dusnatý NO a oxid dusičitý N 0 2 - jsou ve směsi souhrnně označovány
jako nitrózní plyny - NOx (noxy). Hlavním účinkem N 0 2 j e dráždění sliznic. Při otravách NOx je
nebezpečná dlouhodobá latentní perioda (5 až 70 hodin), kdy se projeví první příznaky otravy
bolestmi hlavy, poklesem krevního tlaku, methemoglobinemií. Chronické otravy mají za následek
zvětšení počtu červených krvinek.
Kyselina dusičná - je silná kyselina, má dráždivé, leptavé a dusivé účinky, může způsobit edém plic,
s organickými látkami tvoří výbušné směsi. Koncentrované roztoky dusičnanů mohou působit
dráždivě na pokožku, po požití velkých dávek vzniká katar gastrointestinálního traktu, dysfunkce
ledvin - otrava se projevuje jako slabost, bolesti hlavy a cyanóza.
Fosfor - vyskytuje se ve více modifikacích - bílé a červené. Červená modifikace je považována
za prakticky nejedovatou. Bílá modifikace je samozápalná, působí destrukci tkání - nekrotické změny
(na kůži způsobuje těžce se hojící popáleniny).
Fosfan (fosfin) - je vysoce toxický plyn. Je obsažen v acetylenu, vyráběném z karbidu vápníku.
Jeho působením dochází k mnohostranné otravě organizmu. Působí také dráždivě, může nastat i edém
plic, poškozuje játra i ledviny.
Kyselina fosforečná a fosforečnany jsou málo toxické. Kyselina fosforečná má menší leptavé účinky
než kyselina sírová.
Arsen - kovový arsen je nejedovatý, v organizmu je však metabolizován na toxické látky, nejčastěji
na oxid arsenitý.
Arsan - plyn páchnoucí po česneku. Je vysoce toxický, vyvolává rychlou hemolýzu krve, plicní edém,
selhání srdce (akutní otravy jsou často smrtelné).
Oxid arsenitý (arsenik, otrušík) - je známý jed od starověku používaný k travičství. Chronické otravy
se vyznačují brněním a mravenčením v končetinách a hubnutím.
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Antimon - toxicitou se přibližuje arsenu, vizmutu a olovu. Akutní otrava se projevuje bolestí hlavy,
zvracením a dochází k poškození ledvin, jater a štítné žlázy. Chronickou otravu doprovází - nausea
a jaterní poruchy.
Vinan antimonylo-draselný - látka vzorce K(SbO) . (C4H4O6) . ' / ^ O - je bezbarvá, krystalická látka,
sladké kovové chuti, ve vodě rozpustná. Do organizmu se dostává nejčastěji požitím. Je součástí
přípravků na odřezování. Již v malých dávkách (0,02 g) působí silné zvracení (dávivý vinný kámen).
Vizmut - otravy jeho sloučeninami se podobají otravám sloučeninami olova a rtuti.
Skupina VI.: kyslík, síra, selen, tellur
Kyslík - je biogenní prvek, čistý nebo vysokoprocentní působí při vdechování potíže a jeví známky
toxicity - bolesti hlavy, dráždění sliznic (plic).
Ozon - je velmi toxický, má dráždivé účinky na dýchací cesty a nervovou soustavu. Chronicky
poškozuje plíce, je podezřelý z karcinogenity.
Peroxid vodíku - koncentrovaný je silné oxidační činidlo, poškozuje (odbarvuje) tkáně a je nebezpečný
zvláště pro oči. V koncentraci 3 % se používá v lékařství jako dezinfekční prostředek.
Síra - je pevná žlutá látka v podstatě netoxická, nachází se v osmiatomových molekulách.
Sídfan - je to hořlavý plyn zapáchající po shnilých vejcích, ve vysokých koncentracích však
nepáchne. Je vysoce toxický, silně dráždí sliznice. Působí na enzymy a centrální nervovou soustavu.
Do organizmu se dostává převážně inhalací, ačkoliv se sulfan vstřebává i kůží. Akutní otrava může
při vdechnutí velmi vysokých koncentrací probíhat okamžitě. Při akutní otravě (konc.
nad 1 400 mg/m3) nastává okamžitá smrt. Postižený přestává sulfan brzy vnímat a neuvědomuje si
vzrůstající nebezpečí. Nižší koncentrace způsobují křeče, bezvědomí s relativně brzkým zotavením.
Oxid siřičitý - projevuje se dráždivými účinky na horní cesty dýchací. Chronická expozice negativně
ovlivňuje řadu životně důležitých funkcí - krvetvorbu, látka poškozuje plíce (rozedma).
Oxid sírový - má silnější dráždivé účinky než S0 2 , poškozuje plíce, při styku s vodou tvoří kyselinu
sírovou.
Kyselina sírová - silná kyselina s dehydratačními schopnostmi, leptá pokožku a sliznice a vzniklé rány
se spatně hojí. Při požití dochází k poleptání jícnu, žaludku, často končící vážným poškozením zdraví
(smrt).
Sírany - alkalických kovů jsou vesměs netoxické, používají se jako projímadla - laxativa například
síran sodný (Glauberova sůl)
Skupina VII.: fluor, chlor, brom, jod
Fluor - vysoce reaktivní slabě nažloutlý plyn s mimořádně dráždivými účinky.
Fluorovodík - inhalace vyšších koncentrací vede ke zvracení, dechovým obtížím a smrti. Menší
koncentrace poškozují nosní sliznice, mají silně leptavé účinky na oči i pokožku. Kyselina
fluorovodíková 46 % - silně leptá, na pokožce vznikají těžko hojitelná poškození. Při požití vedle
leptavých účinků se projeví hlavně otrava způsobená fluoridovým aniontem.
Fluoridy - fluoridový anion je protoplasmatický jed a váže ionty vápníku. Akutní otrava se vyznačuje
bolestmi břicha, zvracením, zúžením zornic a změnami srdeční činnosti. Přežije-li otrávený, projeví se
následky poškození ledvin, jater. Chronická otrava je označovaná jako ťluoróza (zubní se projevuje
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bílými křídovými skvrnami na sklovmě, později žlutými až černými). U kosti dochází kztlustem
(osteopertóze), kalcifikaci vazů se subjektivními revmatickými obtíženu. Fluoridy jsou vesměs pevne
látky, ve vodě rozpustné. Některé znich, např. NaF jsou používány k prevenci zubního kazu u de .
K otravám dochází nejčastěji při požití nebo potřísnění. Mechanizmus účinku pn požiti je avoj,
jednak poleptání sliznice trávicího ústrojí, jednak specifickým účinkem fluondoveho iontu, který
v organizmu váže vápník a působí hypokalcemii. Těžké otravy zvyšuje ztrata NaCl, způsobena
zvracením a průjmy a celková dehydratace organizmu.
Chlor - je to žlutý plyn, patří mezi toxické látky. Vedle očí a horních cest dýchacích zasahuje i plíce způsobuje edém (byl používán v 1. světové válce jako bojový plyn).
Chlorovodík a kyselina chlorovodíková (solná) - mají intenzivní místní dráždivé a leptavé účinky.
Chloridy - jsou životně důležité pro život organizmů (je nezbytnou součástí potravy).
Chlornany - jsou toxické, uvolňují chlor. Mají korozivní a dráždivé účinky - způsobují poleptání
pokožky, zažívacího traktu.
Chlorečnany - dráždí kůži, sliznice, způsobují methemoglobinemii.
Chloristany - mají dráždivé účinky, mohou způsobit methemoglobinemii, poškodit ledviny.
Brom - v parách má téměř shodné účinky jako chlor (dráždivé - po inhalaci kašel, edém plic až smrt).
Kapalný poškozuje tkáně, na pokožce vznikají poranění, spojená se vznikem nekrotických stavu.
Bromovodík - je bezbarvý plyn s leptavými účinky.
Kyselina bromovodíková - má koncentraci 48 % a silně leptá.
Bromidy - jsou o něco málo jedovatější než chloridy.
Jod - je esenciální prvek, nepostradatelný pro život (obsažen ve štítné žláze). Nedostatek vede
k duševní a tělesné zaostalosti.
Jodovodík - vykazuje toxicitu analogickou chlorovodíku a bromovodíku.
Jodidy - jsou víceméně neškodné, používají se v lékařství (nemoci štítné žlázy).
Vedlejší skupiny prvků periodického systému
Skupina Ib: měď, stříbro, zlato
Měď - je esenciální prvek, který obsahují mnohé metaloenzymy. Symptomy akutní otravy: žaludeční
obtíže, apatie, anémie, křeče, koma až smrt.
Pentahydrát síranu mědhatého (modrá skalice) - v lékařství sloužil jako silné emetikum (lg vyvolá
zvracení). Je toxický, k otravám dochází převážně po požití roztoku. Nejprve nastáva postiženi
zažívacího systému, které lze přičíst do značné míry leptavému účinku síranu měďnatého. Posléze
dochází ke zvracení, provázenému bolestivými břišními kolikami, k němuž se přidávají v tezsich
případech známky celkového účinku mědi, tj. rozpad červených krvinek (hemolýza) s následnou
žloutenkou, poškozením ledvin a jater.
Stříbro - kov není toxický, sloučeniny mají leptavé účinky na kůži a sliznice.

11

Dusičnan stříbrný - leptá kůži (lapis se používal dříve k likvidaci bradavic). Tvoří bezbarvé krystalky,
rozpustné dobře ve vodě, na světle a ve styku s organickými látkami se rozkládá (vylučuje kovové
stříbro). Do organizmu se dostává nejčastěji požitím roztoku, nebo vstřebáním roztoku kůží,
v průmyslu přichází v úvahu zejména vdechování prachu. K otravám při práci s AgN0 3 dochází
vesměs při dlouhodobém styku, neboť stříbro se postupně ukládá ve tkáních.
Skupina lib: Zinek, kadmium, rtuť.
Zinek - je pro člověka esenciální prvek. Nedostatku Zn se přičítá špatné hojení ran, malý vzrůst aj.
Rozpustné sloučeniny mají lokální leptavé účinky a po požití i účinky emetické (např. ZnS0 4 . 7H 2 0).
Kadmium - je toxický prvek. Blokuje činnost řady enzymů, je karcinogenní. Akutní otravy se projevují
sliněním, zvracením, průjmy, závratěmi, až bezvědomím (smrt). Chronické otravy mají nespecifický
průběh: zlatožlutý lem u zubů, žlutá barva kůže aj.
Rtuť - je nejstarší známý jed, inhibuje enzymy obsahující SH skupiny, které vážou soli těžkých kovů.
Toxické vlastnosti rtuti závisí vedle množství také na chemickém složení a způsobu podání. Otravy
parami rtuti jsou možné hlavně při výrobě teploměrů, v laboratořích (elektrolýza). Kovová rtuť
se v zažívacím traktu jen velmi málo resorbuje.Významnější rozpustné a proto toxické sloučeniny rtuti
jsou Hg(N0 3 ) 2 a HgCl2. Chlorid rtuťný (Hg2Cl2 - kalomel) je málo toxický, je velmi málo rozpustný.
Akutní otrava - se projevuje bolestí v ústech a břiše, zvracením a průjmy. Chronická otrava se
projevuje sliněním, záněty dásní, postižením CNS - třes, psychické příznaky - poruchy řeči a paměti,
nespavost a podrážděnost. Rtuť se hromadí v játrech, ledvinách, slezině, kostech a v mozku.
Skupina VIb: chrom, molybden, wolfram, uran
Chrom - je esenciální stopový prvek, zasahující do metabolismu sacharidů. Sloučeniny Cr (II) a Cr
(III) jsou prakticky netoxické, některé mají místní leptavé účinky. Rozpustné a zvláště omezeně
rozpustné sloučeniny Cr (VI) jsou mutagenní a karcinogenní (Cr0 3 ). Významným antidotem je
kyselina askorbová (vitamin C), který je redukcí převádí na netoxické sloučeniny Cr (II) a Cr (III).
Chromany - vstřebávají se pokožkou, jsou toxické méně než dichromany.
Dichromany - leptají sliznice, jsou nebezpečné pro oči, jsou silně karcinogenní, podobně jako
chromany a oxid chromový způsobují perforaci nosní přepážky.
Skupina Vllb: mangan, technecium, rhenium
Mangan - je esenciální prvek ovlivňující krvetvorbu. Toxicita sloučenin manganu závisí na oxidačním
stavu a klesá v pořadí Mn (III), Mn (11), Mn (IV). Akutní otravy nejsou významné, chronické otravy
patří mezi závažná onemocnění - manganismus, vyznačující se nervovými poruchami.
Manganistan draselný - je silné oxidační činidlo, působí místní poškození tkání, po požití je porušena
hlavně funkce ledvin, smrtelná dávka je cca 5 g. Slabé vodné roztoky se používaly k dezinfekci.
Skupina VUlb: železo, kobalt, nikl
Železo - biologicky mnohostranně významný prvek, důležitý pro krvetvorbu a přenos kyslíku
(hemoglobin). Toxické jsou některé sloučeniny, např. pentakarbonyl železa.
Kobalt - esenciální prvek, obsažený ve vitaminu B12, který ovlivňuje tvorbu červených krvinek.
Akutní otravy jsou dosti vzácné - po požití se dostavují průjmy, bolesti žaludku; inhalace prachu vede
k bronchitidám.
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Nikl - je zastoupen v organizmu ve stopách. Z toxikologického hlediska je řazen mezi významné jedy.
Při kontaktu způsobuje vznik ekzémů (kožní dermatitida označovaná jako "niklový svrab"). Některé
karbonyly niklu způsobují plicní edémy a smrt.
2.2.2 Významné oreanické toxické látky a jejich účinky
Uhlovodíky
Alkany, alkeny, alkyny. Tato skupina látek vykazuje narkotický a neurotoxický účinek, který vzrůstá
se zvyšováním relativní molekulové hmotnosti, po dosažení optima (Cg, C9) opět klesá. Přítomnost
násobných vazeb (alkeny - ethylen) a kruhů (cykloalkany, cyklopropan) tento narkotický účinek dále
zvyšuje. Řada těchto uhlovodíků dráždí sliznice (oči), dýchací cesty i kůži.
Arény
Benzen - bezbarvá, těkavá, hořlavá kapalina charakteristického zápachu. Při akutní intoxikaci nastává
útlum CNS, projevující se narkotickými účinky (ospalost, nejistá chůze, závrať). Ve vysokých
koncentracích nastává rychlé bezvědomí až smrt. Při chronických otravách dochází k poškození kostní
dřeně spojené s poruchami krvetvorby. Je látkou kancerogenní. Pro svoji nebezpečnost se nahrazuje
benzen méně toxickými rozpouštědly, jakým je toluen.
Toluen - bezbarvá kapalina, charakteristické vůně. Z toxikologického hlediska je méně nebezpečný
než benzen. Akutní otrava se projevuje příznaky opilosti, dále se objevuje nausea, později i stav
bezvědomí. Je často zneužíván (čichači toluenu).
Xyleny - za běžných podmínek bezbarvé, hořlavé, relativně málo těkavé kapaliny. Akutní otravy jsou
vzácné; chronické otravy (nejčastěji při nadýchání par) se projevují malátností, ospalostí a poruchami
spánku.
Alkoholy a fenoly
Methanol - bezbarvá kapalina, alkoholického zápachu i chuti, snadno zápalná. Je-li vysoce čistý,
může připomínat i po chuťové stránce ethanol. V těle se methanol metabolizuje 7x pomaleji než
ethanol, přičemž meziprodukt - formaldehyd je vysoce toxický. Akutní toxická dávka per os je asi
30 cm3, dávky 7 až 15 cm3 mohou vyvolat závažné poškození očního nervu, končící slepotou.
Ethanol- je bezbarvá, čirá kapalina, příjemného alkoholického zápachu a chuti.
Alkohol je psychotropní látka působící na CNS, poškozuje cévy, srdeční sval a játra.
Při těžkých intoxikacích může dojít ve stavu hluboké narkózy k zástavě dechu.
Ethylenglykol - je bezbarvou kapalinou bez zápachu, která je široce využívána jako součást
nemrznoucích směsí do chladičů automobilů (Fridex). V čisté formě dráždí pokožku, při značné
koncentraci par nebo při vstupu do zažívacího traktu má toxické účinky. Smrtelná dávka per os je 10
a ž 5 0 g ( 5 0 a ž l 5 0 g nemrznoucí kapaliny).
Fenol - je krystalická látka charakteristického zápachu, omezeně rozpustná ve vodě. Při potřísnění
silné leptá pokožku. Používal se jako desinfekční prostředek. Po požití fenolu se projevují prudké
bolesti v dutině ústní i v zažívacím traktu a otrava může končit smrtí.
Kresoly (methylfenoly) - jsou nebezpečné žíraviny, perorální otravy mohou mít za následek smrt.
Používají se v nižších koncentracích jako desinfekční činidla.
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Ethery
Diethylether - je to bezbarvá nízkovroucí kapalina. Používala se k narkózám a je součástí některých
léčiv. Akutní otrava může být spojena s ochrnutím dýchacího systému, které může způsobit smrt
zadušením. Při chronických otravách se projevují příznaky mírné opilosti, únava a ospalost.
Ethylenoxid - za standardních podmínek je to plyn, páchnoucí po shnilých jablkách. Ve směsi
s inertními plyny se používá ke sterilizaci předmětů ve zdravotnictví. Pro člověka je toxický. V
malých koncentracích dráždí oči a sliznice přibližně jako amoniak. Je podezřelý z karcinogenity.
Halogenderiváty uhlovodíku
Methylchlorid - je znám jako náplň chladících zařízení, methylbromid se používá jako insekticid.
Dichlormethan - bezbarvá, těkavá kapalina. Používá se jako výborné rozpouštědlo tuků a olejů.
Vykazuje narkotický účinek, který je nižší než u chloroformu.
Trichlormethan - chloroform je nehořlavé rozpouštědlo, nemísící se s vodou, zapáchající po ovoci.
Čistý chloroform se účinkem světla a vzdušného kyslíku transformuje na fosgen (COCl2)
a chlorovodík, které po vdechnutí vyvolávají poleptání horních cest dýchacích a edém plic. Hlavní
účinek je narkotický, přičemž hlubokou narkózu vyvolávají koncentrace kolem 1,5 %. Poškozuje
srdce, játra a ledviny, je podezřelý z karcinogenity.
Tetrachlormethan - je rozpouštědlem tuků a olejů. Do organizmu se dostává dýchacími cestami,
kontaminací pokožky i zažívacím traktem. Dráždí horní cesty dýchací, poškozuje játra, ledviny, srdce
- působí jako narkotikum a je karcinogenní.
Aldehydy a ketony
Z toxikologického hlediska patří řada z nich mezi nebezpečné jedy s účinkem hepatotoxickým
a nctrotoxickým. Alergická onemocnění jsou při styku s aldehydy velmi častá.
Methanal (formaldehyd) - bezbarvý plyn, štiplavého zápachu, ve formě 25 až 40 % vodného roztoku
se používal k dezinfekci. Uvolňuje se z močovino-formaldehydových pryskyřic, používaných
při lepení dřevotřískových desek (zákaz výroby). Patří mezi silné dráždivé látky, způsobuje
ireversibilní změny bílkovin (denaturace). Byl zařazen do skupiny sloučenin s mutagenními
a karcinogenními účinky. Chronická otrava je charakteristická záněty dýchacích cest, zažívacími
potížemi a bolestmi hlavy.
Ethanal (acetaldehyd) - bezbarvá, nízkovroucí kapalina, silné dráždí oční sliznice. Po požití
acetaldehydu se dostavují žaludeční potíže a zvracení. Akutní otrava acetaldehydem je podstatou
stopetylové reakce při léčení chronického alkoholismu. Po aplikaci "Stopethylu", který blokuje enzym
aldehydoxidázu v játrech, nedochází k oxidaci ethanolu na konečné produkty oxid uhličitý a vodu,
ale proces se zastaví ve stadiu acetaldehydu.
Propan-2-on (aceton) - bezbarvá silně těkavá, hořlavá kapalina, nasládlé chuti, je dobře mísitelný
s vodou a slouží jako výborné rozpouštědlo laků, barev a tuků.
Na organizmus působí jako narkotikum a postihuje CNS. Po dlouhodobé a opakované inhalaci
se v těle hromadí (kumulativní účinek). Akutní otravy po inhalaci par se projevují pálením
v nosohltanu, bolestmi hlavy a závratěmi. Při chronické otravě způsobuje bolesti hlavy, závratě,
únavu, podrážděnost, nechutenství a kašel.
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Karboxylové kyseliny
Kyselina šťavelová a její rozpustné soli - je to bílá krystalická látka, ve vodě dobře rozpustná.
K otravám dochází vesměs požitím. Kombinuje se účinek dráždivý a toxický. Inhalace prachu působí
podráždění dýchacích cest až po tvorbu vředů na sliznici nosu a hrtanu. Leptá kůži. Otrava při požití
se projevuje pálením hrdla, bolestmi v břiše a zádech, zvracením a křečemi. Rychle ochuzuje
organizmus o ionty Ca2+ srážením nerozpustného CaC 2 0 4 , který se vylučuje ve tkáních, svalech
i ledvinách. Smrtelná dávka je 5 - 15 g kyseliny šťavelové.
Estery organických kvselin
Jsou to výborná rozpouštědla v organické syntéze. Vyznačují se charakteristickou vůní, které
se využívá v kosmetice a potravinářském průmyslu. Některé estery působí dráždivě na sliznice a mají
i mírný narkotický účinek.
Methyl-acetát - při akutních otravách způsobuje zánět zrakového nervu, v důsledku jeho
hydrolytického štěpení na methanol, při chronických otravách byly pozorovány příznaky zhoršení
zraku.
Ethyl-acetát - má mírně narkotické účinky a lehce dráždí dýchací cesty. Velké jednorázové nebo
chronické expozice mohou způsobit zakalení rohovky, anemii a ztrátu čichu.
Aromatické nitro-, nitroso- a aminosloučeniny
Nitrobenzen - je nažloutlá, vysokovroucí kapalina, charakteristického zápachu po mandlích,
ve vodě je nerozpustný. Používá se jako rozpouštědlo a meziprodukt při výrobě barviv. Je to
hemolytický jed, ve větších dávkách působí též ochrnutí centrálního nervového systému. Otrava se
projevuje zvracením, bolestmi hlavy, často i poruchami dýchání, cyanosou a tachykardií.
Anilin (benzenamin) - je bezbarvá, olejovitá kapalina nepříjemného zásaditého zápachu, stáním na
světle za přítomnosti vzdušného kyslíku hnědne. Do organizmu proniká plícemi, zažívacím traktem
i přes neporušenou pokožku. Při akutních otravách se objevují bolesti hlavy, únava, těžký dech
a výrazná cyanóza rtů.
Benzidin - je bílá krystalická látka, mírně zásaditá, dříve se širokým použitím při výrobě syntetických
azobarviv. Po dlouhodobých expozicích vyvolává rakovinu močového měchýře. Vzhledem k toxicitě
benzidinu je jeho použití pro výrobu barviv zakázáno.
Ostatní, z toxikologic.kého hlediska významné látky
Pyridin - je bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu s výbornými rozpouštěcími vlastnostmi,
neomezeně mísitelná s vodou. Má dráždivé účinky, je toxický pro nervovou soustavu, poškozuje játra,
ledviny a krvetvorbu.
Orsanokovové a orsanoprvkové sloučeniny
lyto látky zaujímají z hlediska průmyslové toxikologie významnou skupinu. V posledních
desetiletích došlo k širokému technickému využití těchto látek. Z těchto důvodů jsou popsány
toxikologické vlastnosti některých významnějších organokovových sloučenin.
Organokovové sloučeniny alkalických kovů - se vyznačují nestálostí na vzduchu (způsobují poleptání),
rozkládají se kyslíkem i vzdušnou vlhkostí na uhlovodík a alkalický hydroxid, často
může dojít k samovznícení. Typickými příklady jsou butyllithium - C4H9LÍ a fenyllithium - CeHjLi.
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Organokovové sloučeniny tíe, Mg, Cd, Zn - jsou toxikologicky velmi významné (např. Grignardovo
činidlo), nejen pro vysokou reaktivitu, ale často i pro specifický toxický účinek.
Organické sloučeniny boru - jsou toxikologicky významné. K nejnebezpečnějším patři trialkylborany
(např. triethylboran), který má dráždivé účinky, působí na centrální nervový systém a je samozápalný.
Organické sloučeniny hliníku - jsou na vzduchu samozápalné, mají dráždivé účinky na pokožku.
Organické sloučeniny thalia - svými účinky připomínají sloučeniny rtuti.
Organické sloučeniny křemíku - projevují se u nich hlavně účinky dráždivé (chlorsilany). Sloučeniny
působí následovně - působí nefrotoxicky, hepatotoxicky, mají negativní vliv na krvetvorbu. Toxicita
organokřemičitých sloučenin závisí na struktuře, snižuje se v pořadí přítomnosti vazeb ve sloučenině
Si-Cl>Si-C>Si-0. Vysokomolekulární organické sloučeniny křemíku (polymery) jsou biologicky
inertní a používají se v lékařství pro výrobu náhradních orgánů (klouby, zuby apod.).
Organické sloučeniny cínu - jsou podstatné toxičtější než anorganické sloučeniny cínu, ve svých
účincích se podobají spíše analogickým sloučeninám olova. Vedle silných lokálních účinků (leptají
pokožku a pronikají do organizmu) je významný celkový účinek, projevující se inhibicí enzymů
(cholinesterázy). Jednorázová vyšší dávka vede často bez dalších příznaků ke smrti.
Organické sloučeniny rtuti - jsou velmi významné (např. fenylhydrargyrium-acetát). Bývaly součástí
zemědělských přípravků k moření obilí. Otravy se projevují bolestmi hlavy, únavou, žaludečními
potížemi, poruchami vidění. Působí degeneraci nervového systému, závažné poškození jater, srdce,
případně i smrt. Nebezpečná je i likvidace nerozpustných odpadů sloučenin rtuti vypouštěním
do vodních toků, neboť činností mikroorganizmů jsou nerozpustné sloučeniny těžkých kovů (Hg)
převáděny na vysoce toxické rozpustné organické sloučeniny (např. dimethylhydrargyrium) jimiž je
pak kontaminován lidský organizmus (Minamatská nemoc).
Dimethylhydrargyrium - k těžké otravě dochází již po krátkodobé expozici a většinou končí smrtí.
Fenylhydrargyriumchlorid (fenylmerkurichlorid) - pro CNS je méně toxický než alkylrtuťnaté
deriváty, způsobuje však závažné poškození jater, srdce, vznik anémie a leukopenií a alergií.
Vstřebává se pokožkou. Býval používán jako součást přípravků pro moření obilí.
Fenylhydrargyriumbromid je obsažen v přípravku Agronal, který se již nepoužívá.
Organické sloučeniny olova - z hlediska průmyslové toxikologie jsou to závažné jedy. Akutní otravy
se projevují nevolností, slabostí, třesem a psychickými poruchami (halucinace, agresivita) a končí
většinou smrtí. Při intoxikaci menšími dávkami dochází ke kumulaci sloučenin olova. Příznaky otravy
se projevují nespavostí, gastrointestinálními poruchami (nechutenství, zácpa) a nakonec poruchami
psychickými.
Tetraethylplumbium - bezbarvá olejovitá kapalina ovocného zápachu. Jako 50% roztok
v halogenovaném uhlovodíku s obchodním názvem "Ethylfluid" se přidával coby antidetonační
prostředek do motorových benzinů. Jsou známé otravy perorální, inhalační i perkutánní. Po velké "
expozici dochází k akutním otravám ve velmi krátké době (cca 1 hod.) končících obvykle smrtí.
Při nižších dávkách dochází k psychickým poruchám schizoidního charakteru. Je nejznámější
jedovatou organickou sloučeninou olova. V současné době je tento prostředek nahrazen
methyltercbutyletherem MTBE (bezolovnaté benziny).
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2.3 Zákony, které ovlivňují život chemiků [4J
Z hlediska výuky je třeba věnovat pozornost především legislativě, která umožňuje zpřesnění
pravidel pro práci s chemickými látkami. Legislativa v této oblasti podléhá poměrně rychlým změnám.
V této kapitole připomínáme aktuální stav legislativy. Přehled jednotlivých dokumentů je uveden
v příloze XI.
2.3.1 Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
(7. 434/2005 Sb.) 1271

[

f'i\)

—

Z příslušného zákona, jehož znění je značné rozsáhlé bylo vybráno jen několik důležitých paragrafů,
u kterých bylo ponecháno původní označení. Zákon nahrazuje zákon č. 157/1998 Sb. o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999
Sb., dále Nařízení vlády č. 258/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.25/1999 Sb., kterým
se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich
klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.
Povinnosti o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami byly přesunuty do zákona č. 258/2000
Sb. - §44a, §44b, kde pro nakládání s těmito látkami zůstala povinnost opakovaného proškolení
pracovníků nejméně jedenkrát za rok osobou odborné způsobilou. I zde již došlo k některým změnám.
Uveden je text aktualizovaného znění.
Základní pojmy (§ 2)
(1) Chemické látky (dále jen "látky") jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu
nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability
a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která
mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability.
(2) Chemické přípravky (dále jen "přípravky") jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více
látek.
(3) Polymer je látka, jejíž molekuly jsou tvořeny řetězcem jednoho nebo více druhů monomerních
jednotek, která obsahuje více než poloviční hmotnostní podíl molekul s nejméně třemi monomerními
jednotkami spojenými kovalentní vazbou s další nejméně 1 monomerní jednotkou nebo jiným
reaktantem, a obsahuje méně než poloviční hmotnostní podíl molekul stejné molekulové hmotnosti.
Hmotnost molekul látky se pohybuje v určitém rozmezí, přičemž hmotnostní rozdíly mezi molekulami
souvisí především s rozdíly v počtu monomerních jednotek. Monomerní jednotka je zreagovaná forma
monomeru v polymerní molekule.
(4) Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, hodnocení
zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do jednotlivých skupin
nebezpečnosti.
(5) Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek
stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou "
klasifikovány jako:
a) výbušné-, jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou
exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud
jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří
nebo po zahřátí vybuchují,
b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými
látkami, zejména hořlavými,
c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí
a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem
při pokojové teplotě a tlaku,
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d) vysoce hořlavé; jimi jsou
1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku
se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,
2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem
zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění,
3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,
4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé
plyny v nebezpečných množstvích,
e) hořlavé', jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí,
f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží
ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,
g) toxické-, jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých
množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,
h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží
mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,
i) žírové; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi,
j) dráždivé\ jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo
opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky,
k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo
při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou
charakteristické nepříznivé účinky,
1) karcinogenní-, jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží
mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt,
m) mutagenní, jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží
mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt,
n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku
kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení
mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,
o) nebezpečné pro životní prostředí, jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního
prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více
složek životního prostředí.
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (§47) [29]
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002
Sb, zákona č. 86/2002 S b , zákona č. 120/2002 S b , zákona č. 309/2002 S b , zákona č. 320/2002 Sb.
a zákona č. 274/2003 S b , se mění takto:
1. V § 39 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
2. Za § 44 se vkládá nový díl 8. Některé důležité části (včetně vybraných poznámek pod čarou) jsou
níže uvedeny.
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (Díl 8, $44a)
(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky35*0 je jejich výroba,
dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.
(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen
chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními
větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné
zacházení podle zvláštních právních předpisů.35a)
(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, d a r o v a t ani jiným způsobem poskytovat
nebezpečné chemické látky a chemické přípravky' klasifikované jako vysoce toxické35b) jiným
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fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými
látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8.
(4) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky a chemické
přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé35c)
a) osobám mladším 18 let,
b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
(5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů
nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce
toxické,35b) toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.
(6) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé jen v rámci
přípravy na povolání pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle §44b odst. 1.
(7) Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže tyto chemické látky a přípravky jsou
součástí výrobků, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na hračky.
(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů
smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako
vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky
mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 6. Jednotlivé
činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat
i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelné zaškolila. Opakované proškolení
se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který
je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace (§58).
(9) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají
s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické,
žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro
reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými
vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví
a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.
(10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště,
na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými
jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní
označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla
o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými
látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volné dostupná zaměstnancům na pracovišti "
a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek
a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu
zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup
při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna
projednat
s
orgánem ochrany veřejného
zdraví příslušným podle místa činnosti.
(11) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů
jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce
toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných
osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných
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chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí
a ohrožení zdraví lidu.
(12) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny
vést evidenci těchto chemických látek a chemických přípravků. Evidence se vede pro každou
nebezpečnou chemickou látku a chemický přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat
údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly
chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu
5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace.
Odborná způsobilost chemiků (Díl 8, §44b)
Podle §44b Zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000
Sb. ve znění pozdějších úprav
(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu, dovoz nebo prodej
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické
a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se považují
a) absolventi vysokých škol, kteří
1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné
lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti
veterinárního lékařství a hygieny,
2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii a mají
ve svém výkazu o studiu potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie nebo
4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce
ve zdravotnictvíj5e) nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,350
b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné
zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 o odborné způsobilosti k nakládání
s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.
(2) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické se považují fyzické osoby odborně
způsobilé podle zvláštního právního předpisu.20)
(3) Komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen „zkušební místo")
zřizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím
právním předpisem způsob zřízení komise a její složení, obsah a formu přihlášky ke zkoušce, základní
obsah a podmínky provedení zkoušky.
(4) Ke zkoušce se může přihlásit u kteréhokoliv zkušebního místa fyzická osoba starší 18 let, která
má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „uchazeč"). Pozvánku ke zkoušce doručí zkušební
místo uchazeči nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.
(5) Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, nejpozději
do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládám s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Za vydání
osvědčení se platí správní poplaJek.35B) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
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(6) Fyzické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci3510 pro chemické látky a chemické
přípravky vysoce toxické, se považují za odborně způsobilé podle odstavce 1 do doby skončení
platnosti rozhodnutí o autorizaci.

Vysvětlivky (mají ponechána původní čísla):
35a) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
35b) § 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.
35c) § 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona č. 356/2003 Sb.
35e) § 54 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů
35f) § 98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
35g) Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
35h) § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20) Dle stanoviska MZd ČR HEM-3023-1.9.05/29852 /JUDr. Kiýsová z 1. 9. 2005 ve věci „Výklad § 44b odst. 2 zákona
o ochraně veřejného zdraví" je v § 44b odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, citován v poznámce
pod čarou č. 20 Živnostenský zákon. Z takto formulované úpravy plyne, že jde-li o výrobu, dovoz nebo prodej chemických
látek a přípravků, klasifikovaných jako nebezpečné, neboť jde o látky vysoce toxické, posuzuje se odborná způsobilost podle
živnostenského zákona. V živnostenském zákoně je odborná způsobilost popsána v přílohách č. 2 a 3. Toto ustanovení
souvisí i s textem § 44b odst. 1 cit. zákona, z něhož vyplývá, že v odstavci 1 se stanoví kdo se považuje za osobu odborně
způsobilou pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, klasifikovanými jako vysoce toxické.
Toto stanovení však neplatí pro osoby, které tyto látky vyrábějí, dovážejí nebo prodávají a pro výkon speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
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2.3.2 Vyhláška 288/2003 Sb. 1281
Z vyhlášky, jejíž znění je značně rozsáhlé, byly záměrně vybrány pouze některé paragrafy
a odstavce (u nich byla ponechána původní označení).
Touto vyhláškou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím
ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
J ajj]
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní.
Ministerstvo zdravotnictví jtanoví^podle § 150 odst. 2 zákona č. 65/1965 S b , zákoník práce, 2 J j h (¿tu<t
ve znění zákona č. 155/2000 Sb!^ a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle ' <
§ 167 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb, zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb, a podle § 1 odst. 5 ^ ' písm. a) bodu 2 zákona č. 272/1996 Sb, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních
hUMff^
orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969
Sb, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb, o působnosti Správy státních hmotných
rezerv:
Í1
Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských společenství práce a pracoviště, které
jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu,
a práce a pracoviště zakázané mladistvým a vymezují práce a pracoviště, na kterých mohou kojící
ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu takové práce konat, a podmínky, za kterých mohou
mladiství výjimečně takové práce konat z důvodu přípravy na povolání pod odborným dohledem.
£6
(1) Mladistvým jsou zakázány práce
e) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
f) s karcinogeny a mutageny a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, které jsou uvedeny
ve zvláštním právním předpisu,
g) s azbestem,
h) s chemickými látkami a přípravky
1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví
označovanými větami R 23, R 25, R 26, R 28, R 39 a R 48 podle zvláštního právního
předpisu,
2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60,
R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu,
3. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo
větou R 27 podle zvláštního právního předpisu nebo majícími výrazné senzibilizující účinky
na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle zvláštního právního
předpisu,
4. žíravými, označovanými větami R 34 a R 35 podle zvláštního právního předpisu,
5. omezujícími dělení buněk,
j) spojené s expozicí oxidu uhelnatému, zařazené do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního
právního předpisu,
k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám zařazeným do kategorií . */ ~
o) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce
1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi,
J
.
0 7II/¡u
2. s kapalinami označovanými podle zvláštního právního předpisu větami R 11 a R 12, J j ^ ')''''
nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární
péče,
4. na zařízeních vysokého elektrického napětí,
5. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,
6. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,
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7. na zařízeních pro výrobu, uskladňování a používání stlačených, kapalných nebo
rozpuštěných plynů,
(2) Zákazy práce mladistvých se netýkají prací uvedených
a) v odstavci 1 písm. e) na pracovištích se zdroji ionizujícího záření, pokud by po dobu své
specializované přípravy na výkon povolání se zdroji ionizujícího záření nebyli ozáření výstavem
vědomě a dobrovolně; ozáření smí být vystaveni jen do výše limitů ozáření pro učně a studenty, které
jsou stanoveny zvláštními právními předpisy,
b) v odstavci 1 písm. o) bodech 2, 4, konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich
soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých,
c) v odstavci 1 písm. o) bodu 7, spojených s používáním zařízení obsahujících stlačené, kapalné nebo
rozpuštěné plyny, konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným
dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých.
2.4 Toxicita látek a její místo v učivu chemie na základní, střední a wsoké škole
V posledních více než dvaceti letech je učivo chemie systematicky doplňováno a rozšiřováno
o informace vztahující se k toxickému působení látek na živé organizmy, často ve vztahu
ke znečišťování životního prostředír'V součásh^FfvzWedcm k odpovídající legislativě je zcela
nezbytné poučit ž á k y ^ a - studenty o toxikologických_ charakteristikách chemikálií a z tohoto
vyplývajícího rizika pří manipulaci s těmito látkami. Tyto informace nemají povahu pouhého sdělení
žákům a studentům, ale mají bezprostřední význam pro jejich experimentální činnost v rámci
laboratorních cvičení, chemickém praktiku apod. V těchto případech s příslušnými chemikáliemi
přímo pracují a proto je třeba dodržovat příslušné předpisy, týkající se hygieny a bezpečnosti práce.
Informace o toxicitě látek se vkládají do učiva chemie většinou v těsné návaznosti na učivo
o příslušných látkách.
Pokud jde například o učivo, vztahující se k sloučeninám síry, v případě kyseliny sírové
je třeba žáky a studenty informovat nejen o chemických vlastnostech této látky (acidobazické
vlastnosti), ale také upozornit na agresivní a leptavé účinky této látky na pokožku a sliznice. V této
souvislosti jiným příkladem může byť sulfan, který je vysoce toxickou látkou. Základní informace
o sulfanu se týkají chemických vlastností (acidobazické nebo oxidačně-redukční vlastnosti apod.).
Žáky je nutné poučit o mimořádné toxicitě této látky, která mimo jiné působí na tkáňové dýchání.
Lze konstatovat, že takové informace se v jednoduché nebo složitější podobě v učivu chemie
nacházejí. Méně příznivá situace je ve sféře experimentální, protože existuje jen malé množství
pokusů, které umožňují demonstrovat toxické působení látek. Na všech stupních škol se věnuje
v rámci bezpečnosti a hygieny práce všem chemickým látkám, se kterými se žáci setkávají v teoretické
části a praktických cvičeních náležitá pozornost. Například v učebnici Chemie pro 8. ročník základní
školy - Čtrnáctová a kol. se objevují informace o kyselině sírové, která je charakterizována jako
žíravina, dále je uveden symbol nebezpečí popálení. V učebnici Chemie pro 9. ročník základní školy Novotný a kol. se objevují informace o methanolu, který je charakterizován jako kapalná hořlavá
látka. Informace je doplněna symbolem rizika toxicity. V učebnici pro SŠ Chemie /obecná
a anorganická/ I pro gymnázia - Flemr, Dušek se nacházejí informace o kyselině dusičné,
která je charakterizována jako látka oxidující a žíravá a je dále doplněna symboly O, C. V učebnici
pro SŠ Chemie /organická a biochemie/ II pro gymnázia - Kolář a kol. jsou uvedeny informace
o ethanolu, který je charakterizován jako látka vysoce hořlavá. Tato informace je doplněna symbolem
F.
Z uvedených konkrétních příkladů je zřejmé, že příslušné předpisy a normy bezpečnosti a hygieny
práce jsou v učebnicích chemie respektovány. V souvislosti s tím byla zpracována autory Benešem
a Zajíčkem příručka, aktuálně reagující na vzniklou situaci [3],
,Toxikologická Jiodpocem, látek, se kterými se mohou setkat v učivu chemie žáci na základních
školách a studenti gymnázií se nacházejí v Příloze 1.
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3 Cíl práce
V úvodu této práce byl naznačen soudobý trend postižení ekologického charakteru výuky chemie
na všech stupních škol. Je známo, že v učivu se objevují někdy ve stručné, jindy v obšírnější podobě
toxikologické a ekologické charakteristiky chemických látek, které jsou přímo v učivu vyznačeny
písmennými a obrazovými symboly, případně R-vétami a S-větami. Pokud se jedná o zvláště
nebezpečné látky, do učiva jsou zařazeny jejich dalši stručné charakteristiky. Tato specifikace
nebezpečných látek má zvláště velký význam, jedná-li se o praktikum nebo laboratorní cvičení,
ve kterých se nacházejí žáci a studenti v bezprostředním kontaktu s těmito látkami. V tomto případě je
pak nezbytné používat základních ochranných prostředků pro práci v chemické laboratoři (laboratorní
plášť, gumové rukavice, ochranné brýle apod.), protože hrozí bezprostřední ohrožení zdraví žáků
a studentů. Tyto okolnosti nás vedly k zahájení pedagogického výzkumu, prostřednictvím
kterého by bylo možné získat určité informace o znalostech žáků a studentů, pokud jde
o toxikologické a ekologické charakteristiky chemických látek. K tomuto účelu byly připraveny různé
typy dotazníků, které byly určeny pro žáky základních škol, studenty gymnázií a studenty pedagogické
fakulty. Výběr respondentů byl veden společným jmenovatelem: na všech uvedených typech škol
se vyučuje chemie jako všeobecně vzdělávací předmět. Test pro žáky základních škol obsahoval
16 položek. Pokud jde o testy pro gymnázia, skládají se ze třech složek (subtestů), přičemž první
položka je zaměřena na definice toxických látek, jedů atd. Druhá položka je z části tvořena anketou,
vztahující se ke zkušenostem studentů s toxickými látkami a výběrem toxikologických charakteristik
různých chemických látek. Třetí část testu je výhradně zaměřena na toxikologické charakteristiky
chemických látek. Pro vysokoškolské studenty byl navržen test, který do značné míry koresponduje
s testem pro studenty středních škol. V souvislosti s toxikologickým hodnocením chemických látek
jsou žáci a studenti stručně seznamováni i s ekologickým dopadem působení toxických látek.
Konkrétním příkladem může být znečištění atmosféry oxidy dusíku, znečištění vody fenoly,
Či znečištění půdy různými typy uhlovodíků. Při dotazníkovém šetření byly upřednostněny
toxikologické charakteristiky chemických látek ve vztahu k hygieně a bezpečnosti práce v chemické
laboratoři.
Cílem rigorózní práce je prostřednictvím rozsáhlého Šetření získat informace o znalostech žáků
a studentů, vztahujícím se k toxicitě vybraných chemických látek. Na základě závěrů pedagogického
výzkumu je pak třeba navrhnout opatření, která mohou příznivě ovlivnit vztah žáků a studentů
k chemii a v širších souvislostech k ochraně životního prostředí.
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4

Experimentální část

íLLMetodika výzkumu
4-1.1 Metodika analýzy učebnic
Pro analýzu byly navrženy základní typy učebnic používaných pro výuku chemie na základní škole
a gymnáziu. Upřednostněny byly učebnice s tzv. ministerskou doložkou. Na základě těchto dispozic
byly vybrány učebnice, které jsou uvedeny v literatuře [6 - 21J.
Dalším krokem při analýze učebnic byl výběr tzv. klíčových slov, které úzce souvisí s řešeným
problémem. Klíčovými slovy se rozumí konkrétní odborné termíny, případně označení jevů a jejich
charakteristika, které se vztahují k toxicitě látek, jejich negativnímu působení na lidský organizmus.
Některé z konkrétních příkladů pojmů~ ~a'charákteristik jsou uvedeny v následujícím přehledu jako
např.: oxid uhelnatý - vzniká při nedokonalém spalování a je jedovatý,
bílý fosfor - jedovatý, samozápalný, velmi reaktivní,
— hořlaviny - látky, které hoří velmi prudce, mají nízkou teplotu vznícení,
-—požár - nekontrolovaný průběh hoření,
— hašení - zamezení přístupu kyslíku k hořící látce a ochlazování hořící látky pod teplotu
vznícení.
Další klíčové pojmy jsou uvedeny v příloze (Příloha I: Analýza učebnic ZŠ a SŠ).

id-2 Teorie didaktického testu [5]
Vzdělávací proces a zpětná vazba
V dobře fungujícím vzdělávacím procesu může být užitečný model vzdělávacího procesu,
jak ho předkládá kybernetická pedagogika.
Pokud vyučovací proces chápeme ve smyslu kybernetiky, jde o řízený proces, ve kterém fungují
dočasně základní složky: složka řídící a složka řízená. Složkou řídící je učitel a použité vyučovací
Prostředky, složkou řízenou je žák.
Řídící složka vysílá směrem k žákovi informace tzv. sdělovacím kanálem. Řízená složka (žáci)
je velmi složitý systém, ve kterém po vyslání informace probíhají složité procesy o jejichž průběhu
se dozvídáme pomocí tzv. výstupních informací. Výstupním informacím říkáme zpětné informace.
Přenášejí se k učiteli tzv. zpětnovazebním kanálem, který je realizován různými typy a formami
zkoušek.
Vyučovací proces můžeme tedy při určitém zjednodušení chápat jako řízený proces, ve kterém lze
rozlišit dvě základní funkce:
a) sdělování nových poznatkových obsahů,
b) kontrola množství a kvality osvojených vědomostí a dovedností.
Tyto dvě fáze vyučovacího procesu tvoří jednotný celek, který nelze násilně rozdělovat.
Větší pozornost se zatím v teorii i praxi vyučování věnuje sdělování nových poznatků. Odborné
pedagogické literatury, zabývající se otázkami zkoušení a hodnocení je poměrně málo. Je pravda,
že sdělování nových poznatků je ve vyučování otázkou primární, avšak je nutno si uvědomit,
že bez zajištění zpětné vazby, kterou bývá většinou zkouška, a následné reakce na získané informace
m
ůže být sdělování jakýchkoli informací zcela neúčinné.
Běžnou a často používanou metodou zjišťování znalostí a dovedností žáků jsou ústní a písemné
zkoušky. Při ústním zkoušení je velmi důležité, aby učitel zvládl techniku kladení otázek. Otázky mají
b
ýt jasné, srozumitelné, jednoznačné a stylisticky správně formulované. Žáci by se při ústním
zkoušení měli učit odpovídat na otázky přesně, správně se vyjadřovat, pohotově formulovat své
m
yšlenky a vhodně veřejně vystupovat. Písemné zkoušky se užívají především proto, že umožňují
v
krátké době vyzkoušet velký počet žáků ze stejné látky.
Jedním ze způsobů, usilujících o zpřesnění a usnadnění zjišťování úrovně vědomostí a dovedností
v
žáků je testování. Velmi vhodným doplňkem systematického zjišťování (měření) výsledků výuky
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může být i kvalitní didaktický test. Základem testování je písemné měření výkonu žáků,
které je kvantifikováno Výsledek testu je vyjádřen bodovým ohodnocením, dosažením určitého skoré.
Zjišťované položky (vědomosti, dovednost) tedy musí být formulovány tak, aby byly měřitelně,
kvantifikovatelné.
Testování má tyto výhody:
- Testy dokáží lépe a jemněji rozlišovat rozdíly mezi jednotlivými žáky.
- Měření působí objektivněji, eliminuje do značné míry subjektivní faktor hodnocení.
- Svým rozsahem a způsobem zpracování jsou testy efektivnější než klasifikace a umožňují objektivní
porovnání výkonů žáků, tříd i škol.
- Informační hodnota testů a relativnost hodnocení je zřetelně vyšší než při klasifikaci.
Ttestování tyto nevýhody:
- Veškerý obsah výuky nelze převést do kvantifikovatelné podoby a testování je proto použitelné
pouze v přesně vymezených případech.
..
- Kvantifikace výkonů vyžaduje často kvalitativní vyjádření, což je neobycejne obtizne a muze zkreslit
vlastní hodnocení.

4.1.3 Tvdv didaktických testů " Hirh klasifikace
V pedagogické praxi se muzeme setkat s. didaktickými
didaKiícKynu testyy různé kvality a různého druhu.
(viz
tabulkadruhy
č. 1) didaktických testů maji sve cspeciticke
-«rké vlastnosti
Jednotlivé
viasmosu aa liší se tím, jaké informace pomocí
nich získáváme,
(tabulka č. 1)

KLASIFIKAČNÍ
HLEDISKO
měřená charakteristika
výkonu
dokonalost přípravy testu
a jeho příslušenství
Povaha,činnosti testovaného
míra specifičnosti učení
-____zjišťovaného testem
Interpretace výkonu
_Jí5?ové zařazení do výuky
tématický rozsah
raíra objektivity skórování

DRUHY TESTŮ
rychlosti

úrovně

standardizované kvazistandardizované nestandardizované
kognitivní

psychomotorické

studijních předpokladů
výsledků výuky
rozlišující (rela tivního
ověřující (absolutního výkonu)
výkonu
průběžné
(formativní)
výstupní (sumativní)
vstupní
polytématické (souhrnné)
monotématické
kvaziobjektivně
subjektivně
objektivně
skórovatelné
skórovatelné
skórovatelné

Test úrovně
Většina testů používaných v současné době na našich školách jsou testy, které se svým charakterem
blíží
testům úrovně. Čisté testy úrovně nepoužívají žádné časové omezení (časový limit) a výkon
v nich je dán pouze úrovní vědomostí nebo dovedností zkoušeného. Z praktických důvodů však
b
Ývá nutné s určitým, i když velmi volným limitem pracovat zpravidla vždy.
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Pokud testy úrovně používají časového limitu, pak je volen tak, aby znamenal přerušení práce jen
pro ty nejpomalejší žáky. Výzkumy ukazují, že tito nejpomalejší žáci mají ve většině případů také
nejslabší vědomosti a ani při dalším prodloužení času nedosahují lepších výsledků. Úlohy jsou totiž
v testu zpravidla řazeny se vzrůstající obtížností, takže velmi pomalý žák v okamžiku přerušení práce
na testu řeší ty nejobtížnější úlohv, které by byl již sotva schopen vyřešit.
Někdy i testy úrovně používají rychlosti jako vedlejšího kritéria pro hodnocení výkonu v testu.
Je např. možno použít systému kombinovaného hodnocení, při kterém žákovi, který vyřeší správně
většinu testových úloh (např. 80 % a více), připíšeme za každou „ušetřenou" minutu jeden bod navíc.
Testy standardizované
Didaktické testy, které jsou připravovány důkladněji a které také mají úplnější vybavení,
se označují jako testy s t a n d a r d i z o v a n é . Standardizovaný didaktický test je připravován profesionálně,
je důkladně ověřen, takže jsou známy jeho základní vlastnosti. Tyto testy vydávají většinou
specializované instituce (u nás donedávna Psychodiagnostika Bratislava). Součástí příslušenství
standardizovaného didaktického testu je testová příručka (manuál), ze které se uživatel dozví
o vlastnostech testu, o jeho správném použití atd. Většinou je také k dispozici standard (testová
norma) pro hodnocení dosažených výkonů.
Testy nestandardizované
Didaktické testy, u nichž nebyly realizovány všechny kroky obvyklé při přípravě a ověřování testů
standardizovaných,' označujeme jako testy nestandardizované (učitelské, neformální). Neproběhlo
u nich ověřování na větším vzorku žáků, a nejsou tudíž známy všechny jejich vlastnosti. Tyto testy
si připravují učitelé sami pro svoji vlastní potřebu. U testů nestandardizovaných není také k dispozici
testová příručka ani objektivně stanovený testový standard (testová norma). I při konstrukci těchto
testů by však učitelé měli dbát všech základních pravidel a zásad, které se doporučují u testů
standardizovaných.
Někdy se užívá i termínu testy kvazistandardizované, čímž se rozumí testy připravované
dokonaleji než testy učitelské, u nichž ale standardizace nebyla provedena beze zbytku.
Kvazistandardizovaným testem je např. didaktický test, zjišťující úroveň vědomostí žáků
v d a n é m předmětu na určité škole (několik paralelních tříd) nebo na několika školách.
Konstrukci těchto testů se většinou věnuje větší pozornost než u testů nestandardizovaných,
bývají známy některé jejich vlastnosti a někdy bývají k dispozici i standardy pro hodnocení
testových výsledků.
4.1.3.1

Konstrukce didaktických testů

Ve fázi konstrukce didaktického testu se jedná především o vytvoření prototypu didaktického
testu.
V této fázi je také důležité rozhodnout, který typ úloh v didaktickém testu použít. Každý druh
testových úloh má určité vlastnosti, výhody i nevýhody. O tom který druh testových úloh použijeme,
rozhoduje cíl, který testování má plnit, obsah učiva, který má být předmětem testování,
ale v neposlední řadě i obliba určitých druhů testových úloh u autora testu.

4.1.3.2 Návrh testových úloh
Didaktický test je vytvořen z jednotlivých testových úloh. Testovou úlohou rozumíme otázku, úkol
nebo problém obsažený v testu. Na kvalitě testových úloh závisí v podstatné míře kvalita celého
testování.
Při navrhování všech typů testových úloh by se měly dodržovat některé obecně platné zásady.
1- Vyhýbáme se úlohám kvizového charakteru. Tyto úlohy mohou být sice pro žáky zábavné,
ale k serióznímu měření výsledků vzdělávací činnosti se nehodí.
2. Snažíme se navrhovat testové úlohy, které jsou navzájem nezávislé, tj. takové, u nichž správné
vyřešení jedné úlohy není vázáno na správné vyřešení jiné úlohy v testu.
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3. Při formulaci testových úloh musíme dbát na to, aby již tyto formulace neobsahovaly
nápovědu správné odpovědi (tzv. nezamýšlená nápověda). Zdrojem nápovědy u úloh
s výběrem odpovědi bývá často např. obsahová, formální nebo jiná odlišnost správné
odpovědi od distraktorů (označujeme nesprávné odpovědi, které se žákům předkládají
k výběru).
4. V didaktických testech zásadně nepoužíváme tzv. „chytáků", u nichž nezkoušíme stupeň
zvládnutí učiva, ale zcela jiné charakteristiky žáka (např. postřeh, vtip atd.).
5. Při hodnocení odpovědí v testu je nejvhodnější užívat tzv. jednoduchého skórování (binárního
skórování) úloh, kdy za správnou odpověď v kterékoli úloze připisujeme vždy jen jeden bod.
Ukazuje se, že tento způsob skórování u běžných testů s objektivně skórovatelnými úlohami
plně vyhovuje. Složitější a pracnější - tzv. vážené skórování (u něhož přiřazujeme různé počty
bodů úlohám podle jejich náročnosti) se většinou doporučuje u úloh, které se výrazně liší
časem, který je třeba k jejich vyřešení (zodpovězení).
6. Testových úloh bychom měli navrhovat vždy o něco více, než kolik má obsahovat konečná
podoba testu. Při ověřování testu se totiž zpravidla ukáže, že řada úloh z různých příčin
nevyhovuje.
7. Náležitou pozornost je třeba také věnovat grafické úpravě úloh. Text musí být dokonale
čitelný a přehledný, písmo dostatečně velké a výrazné.
Návrh prototypu didaktického testu
Jestliže autor testu respektoval při návrhu úloh doporučení uváděná v předchozí části,
lze předpokládat, že se vyvaroval základních nedostatků v obsahové i formální stavbě úloh. Málokdy
se však podaří navrhnout napoprvé úlohy zcela dokonalé. Zkušenosti ukazují, že bývá prospěšné
vytvořené testové úlohy na nějaký čas (alespoň několik dnů) po návrhu odložit a teprve potom
se knim znovu kriticky vrátit. Jinou metodou, jak přispět k vytvoření co nejkvalitnějších úloh,
je nechat navržené úlohy posoudit další kompetentní osobou (ještě lépe několika osobami).
V podmínkách školní praxe můžeme požádat kolegy, kteří vyučují stejný předmět, případně také
vyučující příbuzných předmětů. Je dobré ptát se těchto odborníků např. na následující otázky:
a) Zkouší navržené úlohy skutečně to, co je v daném učivu nejdůležitější? Není něco podstatného
vynecháno?
b) Jsou očekávané správné odpovědi jednoznačné?
c) Jak jsou navržené úlohy obtížné?
Z úloh, které obstály při opakovaném posuzování autorem, (příp. při posuzování jinými odborníky)
sestavíme první návrh (prototyp) didaktického testu. Konstruujeme-li běžný rozlišující test,
potom je třeba, abychom úlohy v testu seřadili podle odhadované vzrůstající obtížnosti.
Součástí přípravy testu k jeho použití je také přibližné určení času, který budou žáci k vypracování
potřebovat. Jak již bylo uvedeno v souvislosti s plánováním didaktického testu, u jednodušších
otevřených úzkých úloh a u jednodušších úloh s výběrem odpovědí lze orientačně počítat s časem
od 0,5 minuty do 1,5 minuty na jednu úlohu. V každém případě časový limit stanovujeme velmi volně
a v běžných případech necháváme žáky pracovat prakticky bez časového omezení.
Konkrétnější představu o časových nárocích na zpracování testu je možno si učinit až po prvním
použití testu na vzorku žáků. Většinou se doporučuje, aby časový limit pro testy úrovně byl zvolen
tak, aby 80 - 90 % žáků stačilo testem projít. Abychom předešli opisování žáků při práci s testem,
bývá zpravidla nutné vypracovat test ve dvou ekvivalentních formách. Nejjednodušší je vytvořit
druhou formu testu náhodným přeskupením úloh v původní formě.
¡¡kiQň'/,
•
f\
Ověřování a optimalizace didaktického testu
I když plánování a konstrukci didaktického testu věnujeme značnou pozornost (postupujeme
poučeně a pečlivě), přesto si nemůžeme být nikdy jisti tím, jaké vlastnosti bude nakonec test mít.
Relativně definitivní představu o vlastnostech testu můžeme získat až po důkladném vyzkoušení
(ověření) testu na vzorku žáků. Toto ověřování se ovšem neprovádí pouze za účelem získání informací
o kvalitě vytvořeného testu, nýbrž zejména proto, abychom mohli případné nevhodné vlastnosti testu
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odstranit, zmírnit nebo korigovat. Jestliže vytváříme didaktický test jen pro vlastní potřebu
(nestandardizovaný test), potom zpravidla vystačíme s ověřením testu u těch žáků, které vyučujeme.
Důkladnost ověřování testu závisí zejména na počtu žáků, kteří se ověřování zúčastní. Pokud
je na škole několik paralelních tříd, je pochopitelně výhodné využít všech tříd. Učitelé na menších
školách mohou např. také využít spolupráce s kolegy z jiných škol v regionu. U standardizovaných
didaktických testů se při ověřování většinou pracuje se vzorky 300-500 žáků ( 1 0 - 1 5 tříd).
Při výkladu jednotlivých analýz budeme postupovat tak, že popíšeme všechny důležité kroky
(které přichází v úvahu) stím, že vždy upozorníme na to, který krok je zcela nezbytný
a který je možno (např. v případě nestandardizovaného testu) provést zjednodušeně nebo případně
vůbec vynechat.
Analýza vlastností testových úloh
Při ověřování vlastností vytvořeného didaktického testu hledáme nejdříve odpověď na otázku,
jaké vlastnosti mají jeho jednotlivé úlohy. Na kvalitě úloh je totiž závislá také kvalita testu jako celku.
Analýza vlastností testových úloh se zaměřuje zejména na obtížnost úloh.
Obtížnost úlohy
To, jak dalece je testová úloha pro žáky obtížná, je jednou z jejich základních charakteristik.
Obtížnost jednotlivých testových úloh můžeme posoudit podle toho, kolik žáků je dokáže správně
vyřešit.
Při analýze obtížnosti se vypočítává buď hodnota obtížnosti Q a nebo index obtížnosti P. Hodnota
obtížnosti udává procento žáků ve vzorku, kteří danou úlohu zodpověděli nesprávně anebo
ji vynechali.
nn
Q = 100
n
kde Q je hodnota obtížnosti, nn je počet žáků ve skupině, kteří odpověděli nesprávně a nebo
neodpověděli, a n je celkový počet žáků ve vzorku.
Index obtížnosti je procento žáků ve skupině, kteří danou úlohu zodpověděli správně.
ns
P = 100

n
kde P je index obtížnosti, ns počet žáků ve skupině, kteří odpověděli vdané úloze správně
a n je celkový počet žáků ve skupině.
Lze snadno dokázat, že mezi hodnotou obtížnosti a indexem obtížnosti testové úlohy platí vztah
Q = 100 - P
O vysoké obtížnosti testové úlohy vypovídají vysoké hodnoty obtížnosti Q a naopak nízké hodnoty
indexu obtížnosti P. Pro tyto významové nesrovnalosti se v posledních letech při popisu obtížnosti
testových úloh dává přednost hodnotám obtížnosti Q.
Za velmi obtížné lze pokládat testové úlohy, u nichž hodnota obtížnosti Q je vyšší než 80. Velmi
snadné jsou naopak ty úlohy, které vykazují hodnotu obtížnosti Q nižší než 20. Velmi obtížných
(ale ani velmi snadných úloh) by nemělo být v testu příliš mnoho. Úlohy extrémně obtížné,
u nichž se hodnota obtížnosti blíží ke 100, jsou nevyhovující a je nutno je z testu vyloučit. Úlohu
extrémně snadnou, u níž se hodnota obtížnosti Q blíží k nule, je možno z psychologických důvodů
doporučit jako úvodní úlohu v testu. Může totiž přispět k uklidnění žáků a k vytvoření potřebného
pocitu jistoty. Zkušenosti ukazují, že nejvhodnější vlastnosti mají testové úlohy s hodnotou obtížnosti
kolem Q = 50 (platí pro testy rozlišující).
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4.1.3.3 Vybrané typy testových úloh
V didaktických testech se používají různé typy testových úloh.
Při konstrukci didaktických testů se můžeme setkat např. s:
I.
úlohami dichotomickými (úlohy s dvoučlennou volbou - alternativní úlohy),
II.
úlohami s výběrem odpovědi,
III.
úlohami přiřazovacími.
I. Úlohy dichotomické
U dichotomických úloh jsou žákovi předkládány dvě alternativy s tím, že jedna je správná
a tu má označit. Výhodou je, že se snadno navrhují. Tato konstrukční jednoduchost může svádět
k testování jednotlivých detailů, pouhých faktů (někdy i triviální povahy). Nedostatkem těchto
úloh je velká pravděpodobnost uhodnutí správné odpovědi i bez příslušných vědomostí.
Aby se věrohodnost výsledků získaných testem zvýšila, je třeba, aby test obsahoval těchto úloh
dostatečný počet. Je také třeba držet se doporučení pro návrh dichotomických úloh.
1. Tvrzení uváděné v úloze musí být jednoznačné správné a nebo nesprávné.
2. Nepoužívat příliš dlouhých tvrzení.
3. V tvrzení nepoužívat dvojího záporu.
4. V tvrzeních neužívat výrazů typu často, téměř, vždy, nikdy, zřídka apod.
5. Navrhovat zhruba stejný počet správných a nesprávných tvrzení.
6. Nepoužívat vět vytržených z učebnice, ani je neobměňovat zařazením záporu.
Příklad: Chladící kapaliny (př. Fridex, Glysantin) jako výrobky pro automobilisty obsahující
ethylenglykol jsou při požití:
a) neškodné b) zdraví škodlivé
II. Úlohy s výběrem odpovědí
Úlohy s výběrem odpovědí (úlohy s vícečlennou nebo vícenásobnou odpovědí). Jedná se o úlohy
typu jedna správná odpověď" (základní formou je tedy úloha, ve které vybírá žák jednu správnou
odpověď z několika nabídnutých alternativ) a o úlohy, kdy má žák v testové úloze vybrat několik
správných odpovědí (hovoříme o tzv. vícenásobné odpovědi). V těchto případech byli žáci předem
upozorněni na požadování většího počtu odpovědí. U tohoto typu úloh je vhodné dodržovat
doporučení pro návrh úloh s výběrem odpovědí.
1. Úlohami s výběrem odpovědí nezkoušíme pokud možno zapamatování konkrétních poznatků.
2. Ve formulaci úlohy se vyhýbáme slovům nebo údajům, které by mohly sloužit jako nápověda.
3. Pokud se ve formulaci úlohy vyskytuje zápor, zvýrazníme jej např. podtržením.
4. Soubor nabízených odpovědí k jedné úloze by měl být homogenní, tj. podobný obsahovým
zaměřením i formou.
5. Distraktory se nesmějí navzájem překrývat nebo jinou formou vyjadřovat totéž.
6. Umístění správné odpovědi mezi distraktory se má volit zcela náhodně.
7. Navrhujeme jen takové distraktory, u nichž je předpoklad, že budou využívány.
8. Při používání úloh s vícenásobnou volbou odpovědi a při používání neurčitých odpovědí
na tuto skutečnost žáky upozorníme.
9. Při formulaci úloh s výběrem odpovědí dáváme přednost otázkám před neúplnými tvrzeními.
10. V úlohách s výběrem odpovědí se vyhýbáme příliš dlouhým slovním formulacím.
Příklad: Pro „látku vysoce toxickou" se používá písmenné označení .
a) T+
b) T
c) F
d) O
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III.

Úlohy priřazovacl
Přiřazovací úlohy (angl. Matching Items) obsahují dvě množiny pojmů a instrukci. Úkolem žáka
je správně přiřadit pojmy jedné množiny k pojmům množiny druhé.
Počet pojmů přiřazovaných by měl být úmyslně větší než počet pojmů v druhé skupině.
Tato zásada by měla být u tohoto typu úloh dodržována vždy. Pokud by totiž obě množiny pojmů
byly stejně početné, měl by žák, který některá přiřazení zná, situaci usnadněnu tím, že by se mu počet
možných přiřazení zmenšoval.
Výhodou přiřazovacích testových úloh je, že omezují možnost uhodnutí správné odpovědi
na minimální míru. Jejich použití je však možné jen v poměrně omezeném okruhu učiva.
Příklad: Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé):
a) benzen
b) anilin
c) methan
d) toluen
e) ethen
f) glycin
Skórování úloh
Následně byly řešeny problémy se skórováním úloh. U úloh s vícenásobnou odpovědí neexistuje
totiž jen jedna naprosto správná a jedna naprosto nesprávná odpověď, ale také několik částečně
správných odpovědí. Obecně jsou doporučovány 2 přístupy, z nichž první lze stručně vyjádřit slovy
„všechno nebo nic". Podle tohoto přístupu přidělíme 1 bod v případě, kdy žák označí všechny správné
odpovědi, a 0 bodů tehdy, jestliže bude (třeba jen jedna) odpověď nesprávná.
Druhý přístup (diferencovanější) použitý při vyhodnocování všech úloh testů (nejen u úloh
s vícenásobnou odpovědí) spočívá v tom, že přidělíme 1 „pomocný" bod, za každou označenou
správnou odpověď a 1 „pomocný" bod za každou neoznačenou nesprávnou odpověď. Výsledný součet
pomocných bodů potom dělíme počtem nabídek v úloze, aby maximální počet bodů v úloze byl 1.
Tento způsob skórování lze ilustrovat na následující testové úloze.
Zaškrtněte kovy, které označujeme jako těžké:
a) Pb*
b) Na
c) Hg*
d) AI
e) Cd*
Správné odpovědi uvedené v úloze s vícenásobnou odpovědí jsou označeny hvězdičkou. Jestliže
žák vybere jen tyto správné odpovědi získá 5 „pomocných" bodů (v žádné, z pěti nabídek neuvedl
nesprávnou odpověď). Celkový počet nabídek v úloze je 5 a proto bodové hodnocení daného žáka
bude 5 : 5 = 1 bod. Pokud jiný žák v úloze označil např. nabídky b), c), e), potom by tento výkon byl
hodnocen 2 „pomocnými" body (2 body za to, že správně uvedl c), e) a 1 bod za to, že správně
neuvedl d). Bodové hodnocení tohoto žáka v úloze potom bude 3 : 5 = 0,6 bodu.
Druhý způsob (diferencovanější) se jeví pro řešení problematiky vyhodnocování testových úloh
v didaktických testech optimálnější, protože umožňuje lépe a přesněji vyhodnotit informovanost žáků
v určité dané problematice.
1:2 Způsoby vyhodnocování výsledků výzkumu [5]
4.2.1 Charakteristika typů úloh
V posledních více než dvaceti letech je učivo chemie systematicky rozšiřováno a doplňováno
o informace o toxickém působení látek na živé organizmy, často ve vztahu ke znečišťování životního
prostředí.
V současnosti vzhledem k odpovídající legislativě je zcela nezbytné poučit žáky a studenty
o toxikologických vlastnostech chemikálií a z toho vyplývajícího rizika při manipulaci s těmito
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látkami. Tyto informace nemají povahu pouhého sdělení, ale mají i bezprostřední význam pro jejich
experimentální činnost v rámci laboratorních cvičení na školách a v konečných důsledcích pro potřeby
každodenního života.
Je proto také nezbytné zajímat se o to, jaké je povědomí a informovanost žáků a studentů
na školách základních, středních a vysokých o bezpečnosti práce a toxických vlastnostech vybraných
chemických látek. Informace o toxicitě látek, se kterými se žáci a studenti mohou setkat v laboratoři
a v běžném životě se vkládají do učiva chemie v těsné návaznosti na učivo o příslušných látkách.
Z tohoto důvodu byla provedena podrobná analýza učebnic běžně používaných na školách,
kde je chemie vyučována jako všeobecně vzdělávací předmět. Na základě této analýzy a s ohledem
na příslušná kurikula vyučovacího předmětu byl následně navržen a zpracován prototyp didaktického
testu.
Didaktické testy se prozatím na našich školách nepoužívají v té míře, která je žádoucí. Testy,
které se používají, mnohdy neodpovídají požadavkům kladeným na dobrý (dostatečně validní) test,
jsou často konstruovány neodborně. K nedostatkům současného stavu testování u nás patří i to,
že výsledky jsou často nevhodně a neadekvátně interpretovány. Z toho pramení důvody, proč je třeba
přispět alespoň určitým dílem ke změně tohoto nepříznivého stavu.
Testové úlohy byly voleny tak, aby se obsah testu shodoval s cílem výuky a obsahem učiva.
V tomto případě šlo o tzv. obsahovou validitu testu. Hlavním cílem při návrhu a tvorbě testů
bylo zaměřit obsah jednotlivých úloh tak, aby byl skutečné reprezentativním vzorkem běžně
prezentovaného učiva.
Vzhledem ktomu, že u uzavřených úloh použitých v testu existuje určitá pravděpodobnost
uhodnutí správné odpovědi, bylo toto nebezpečí eliminováno optimalizací počtu předkládaných
odpovědí. Za optimální byl považován zpravidla počet pěti předložených odpovědí. Menší počet
odpovědí než čtyři není obecně doporučován pro velkou pravděpodobnost uhodnutí správné odpovědi,
více než pět by činil úlohu nepřehlednou a předložení většího počtu odpovědí by bylo značné obtížné.
Pokud jde o určení počtu úloh v testu, byl na prvním místě požadavek přesnosti a spolehlivosti
tj. reliability testu. Reliabilita testu vzrůstá s rostoucím počtem úloh, bylo proto třeba, aby test
obsahoval co nejvétší počet úloh. Za dolní hranici, abychom dosáhli uspokojivé výše reliability,
je považována hranice přibližně deseti úloh. Také bylo nutno zvažovat horní hranici délky testu
a časové možnosti ve výuce. Z těchto důvodů bylo navrženo a použito do testu pro žáky základní
školy 16 úloh, pro studenty středních škol 32 úloh a pro studenty vysokých škol 42 úloh. Test pro žáky
základní školy vyžaduje dobu řešení 1 5 - 2 0 minut. Test pro střední a vysokou školu se řeší
po dobu 35 - 40 minut. Při navrhování počtu úloh do příslušného testu byl brán ohled i na druh úloh
a jejich složitost. Například u jednoduchých otevřených úloh a úloh s výběrem odpovědí se orientačně
počítalo s časem od 0,5 minuty do 1,5 minuty na řešení jedné úlohy. U složitějších úloh se uvažovaly
přiměřeně vyšší časové dotace.
V testu z toxikologie pro základní školu byly navrhovány následující typy testových úloh:
1. Úlohy s výběrem odpovědí
A) Jedna správná odpověď" => otázky č. (1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 18),
B) úlohy s vícenásobnou odpovědí => otázky č. (7, 9, 13).
2. Úlohy přiřazovací => otázka č. (10).
3. Úlohy dichotomické (úlohy s dvoučlennou volbou - alternativní úlohy - angl.True-false item) =>
otázky č. (11, 14).
4. Úlohy otevřené se stručnou volbou odpovědi
otázka č. (8).
V testu z toxikologie pro střední školu byly navrhovány následující typy testových úloh:
1. Úlohy s výběrem odpovědí
A) „jedna správná odpověď" => test č. 1. - otázkv č. (4, 5, 6. 7, 8); test č. 2 - otázky
č. (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ); test č. 3 - otázky č. (5, 10, 12, 15, 16, 17),
B) úlohy s vícenásobnou odpovědí => test č. 1 - otázky č. (1, 2, 3); test č. 2 - otázky
č. (6,7, 9, 13, 18).
2. Úlohy přiřazovací
test č. 3 - otázka č. (19).
3. Úlohy dichotomické (úlohy s dvoučlennou volbou - alternativní úlohv - angl. True-false item) =>
test č. 2 - otázky č. (1, 2); test č. 3 - otázky č. (11,14).
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4. Úlohy otevřené se stručnou volbou odpovědi => otázka č. (8).
V testu z toxikologie pro vysokou školu byly navrhovány následující typy testových úloh:
1. Úlohy s výběrem odpovědí
A) .jedna správná odpověď" => test č. 1. - otázky č. (2, 3, 5, 6, 7); test č. 2 - otázky
č. (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); test č. 3 - otázky č. (5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19),
B) úlohy s vícenásobnou odpovědí => test č. 1 - otázky č. (1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16); test č. 3 - otázky č. (20).
2. Úlohy přiřazovací => test č. 3 - otázka č. (10, 21).
3. Úlohy dichotomické (úlohy s dvoučlennou volbou - alternativní úlohy - angl. True-false item) =>
test č. 2 - otázky č. (1, 2); test č. 3 - otázka č. (15).
4. Úlohy otevřené se stručnou volbou odpovědi => test č. 3 - otázka č. (8).
4.2.2 Metody hodnocení výsledků vyzJiumu
Žáci základní školy řešili didaktický test z toxikologie, který vyžadoval základní znalosti zásad
bezpečnosti práce s chemickými látkami a toxických vlastností konkrétních látek zařazených do učiva
chemie.
Takto navržený test obsahoval šestnáct úloh různého druhu a byl skórován tak, že za každou
správnou odpověď byl přidělen jeden pomocný bod. Součet pomocných bodů byl následně vydělen
počtem nabídek v úloze. Hodnoty bodů z každé úlohy se potom pohybovaly v intervalu od 0 do 1.
Následně byla provedena analýza výsledků pomocí tabulky. Tabulka poskytuje v horizontálním směru
informace o jednotlivých žácích, ve vertikálním informace o celé skupině.
Z tabulky bylo možné vyčíst, ve kterých úlohách jednotliví žáci i celá skupina dosáhli dobrých
výsledků a ve kterých se objevují nedostatky. Kromě toho bylo reálné posuzovat vlastnosti
jednotlivých úloh z hlediska obtížnosti.
Jednotlivé hodnoty dosažených bodů z úlohy byly sečteny a vyděleny počtem testů.
Tímto způsobem byly zjištěny průměrné hodnoty dosažených bodů v konkrétní úloze. Průměrné
hodnoty dosažených bodů se ihned zpracovávaly do grafu. Stejným způsobem se postupovalo i při
zjišťování průměrné hodnoty bodů z celého testu. Podle maximální hodnoty dosahovaných bodů
byly testy rozdělovány do skupin. Ve skupině byly vždy testy, kde byl bodový rozdíl maximálně
0,5 bodu. Jednotlivé četnosti ze skupin byly zpracovány do grafu a tabulky.
Stejným způsobem se postupovalo i u didaktických testů navržených pro vyšší stupně škol,
kde je chemie vyučována jako všeobecně vzdělávací předmět. Následně provedená analýza výsledků
byla, co do způsobu totožná.
V didaktických testech pro vyšší stupně škol byly testové úlohy rozděleny do tří částí. V testech
pro základní školy toto opatření nebylo nutné, protože počty otázek byly nižší. Každá část obsahovala
úlohy zjišťující do jaké míry se žák (student) orientuje v problematice týkající se například hygieny
a bezpečnosti práce, toxikologie konkrétních látek, klasifikace toxických látek apod.
Vzhledem k tomu, že některé testové úlohy byly orientovány na shodnou problematiku,
bylo možné provést i orientační porovnání výsledků jednotlivých úloh na jednotlivých stupních škol.
I tato srovnání byla zpracována do tabulky a grafu, kde jsou jednotlivé výsledky zřejmé. Je možné
je také porovnávat i z hlediska obtížnosti pro skupiny na různých stupních škol.
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5 Výsledky a diskuse
Úroveň vědomostí, pokud jde o posouzení a hodnocení toxicity chemických látek byla studována
pomocí testů, konstruovaných úměrně věkové kategorii žáků a studentů v souladu s obecnou
metodologií a dalšími atributy pedagogického výzkumu.
Pro "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ" bylo navrženo 16 položek, které zahrnují písmenná
a symbolická označení toxicity látek, dále volbu toxických látek z předložené nabídky a klasifikaci
chemických látek z hlediska hygieny a bezpečnosti práce (viz Příloha II).
Nejvyšším počtem bodů (rozmezí 0,9 - 1,0) byly hodnoceny otázky _č.
vztahující se
k písmennému označení látek toxických a látek vysoce toxických. Do této kategorie úspěšně řešených
položek ještě spadá otázka č. 14. Žáci mají rozhodnout, zda petrolej a benzín způsobují nevolnost
při požití nebo jsou látky neškodné. Řadu úspěšně řešených položek uzavírá otázka č. 17, kde mají
žáci posoudit, zda sulfan páchne po česneku, zkažených vejcích, myšině, hořkých mandlích,
konvalinkách. Úspěšné řešení uvedených testových položek je snadno vysvětlitelné. Znalost
písmenného označení látky toxické a vysoce toxické koresponduje s širokou prezentací symboliky
v učebnicích a pravděpodobně s úspěšnou prezentací písmenného označení látek učiteli žákům.
Písmenných symbolů je malý počet, jsou jasně definovány a v důsledku toho jsou pro žáky snadno
zapamatovatelné. Řešení, týkající se neškodnosti benzínu a petroleje jsou v souladu se znalostmi
a osobními zkušenostmi žáků z každodenního života. Je v povědomí žáků, že není možné se napít
benzínu nebo petroleje aniž by nedošlo k poškození organizmu. Úspěšné řešení, vztahující se
k čichovým vjemům stran sulfanu opět souvisí s vlastními zkušenostmi žáků. Zápach sulfanu
po zkažených vejcích je obecně známý.
V rozpětí bodového hodnocení (0,8 - 0,9) se nachází otázka č. 3, jakým symbolem se označují látky
toxické. Úspěšné řešení této testové položky souvisí s adekvátní prezentací učitele (využití různých
typů didaktických pomůcek - tabulek).
Další skupinu tvoří položky, jejichž bodové hodnocení se nachází v intervalu (0,7 - 0,8). Do této
kategorie patří otázky č. 11, 16, 9, 6, 15. Položka č. 11 se týká chladících kapalin pro automobily,
obsahujících ethylenglykol. Tato otázka byla také vcelku úspěšně řešena. V hodnocení testových
otázek se opět promítá i osobní zkušenost žáků (informace z veřejných sdělovacích prostředků,
televize, tisku apod.). V některých učebnicích chemie pro základní školu je problematika přiměřeným
způsobem prezentována (14). Pokud jde o položku č. 16 - při klasifikaci methanolu mnoho žáků
zařadilo tuto sloučeninu mezi látky toxické. Žáci správně zodpověděli otázku v souvislosti s obecně
známými informacemi o toxicitě methanolu (jeho působení na oční nerv, až oslepnutí, v některých
případech i úmrtí při konzumaci methanolu v důsledku záměny za ethanol).
Položka č. 9 je zaměřena na volbu toxické látky z širší nabídky sloučenin. Vcelku úspěšné řešení
této otázky souvisí s obecně známou toxikologií oxidu uhelnatého a sulfanu s přihlédnutím
k informacím o toxicitě látek , které jsou uvedeny v učebnici.
Položka č. 6 je zaměřena na volbu prokazatelně toxické látky z uvedené nabídky. Skutečnost,
že žáci volili síran měďnatý a bílý fosfor koresponduje s obsahem učiva i prezentací učitele.
Položka č. 15 se vztahuje k toxikologickému hodnocení toluenu, který se používá jako
rozpouštědlo. V této skupině otázek se opět setkáváme s jejich vcelku úspěšným řešením. Jde ale
o testové otázky, zahrnující uzantní definice, které vyžadují, pokud jde o žáky, dobrou mechanickou
paměť. Mezi položky tohoto typu se řadí úlohy věnované toxikologickému hodnocení methanolu
a toluenu. Záci musí být informováni o jednoznačné specifikaci látky, podle závazných kritérií
hodnocení toxicity.
Další skupinu položek tvoří otázky, jejichž bodové hodnocení se pohybuje v rozmezí (0,6 - 0,7).
Patří sem položky 7, 10, 13, 18. Otázka č. 7 zahrnuje z nabídky kovů výběr těch, které jsou
označovány jako těžké kovy. Nepříliš příznivé řešení vyplývá zřejmě z neznalosti kritéria hodnocení
klasifikace těžkých kovů. Je třeba si uvědomit, že mezi těžké kovy se řadí ty, které mají hustotu vyšší
než 5 kg/dm z těchto důvodů jsou žáky mezi těžké kovy řazeny například rtuť a olovo. Železo nebo
zinek na základě obecných zkušeností žáků není považováno za těžký kov.
V položce č. 10 se žáci měli rozhodnout pro správnou klasifikaci ethanolu, jako látky výbušné,
extrémně hořlavé a hořlavé. Tato položka souvisí opět s uzantní klasifikací ethanolu, která zjevně
žákům není známa.
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V položce č. 13 je opět požadována klasifikace oxidu siřičitého podle platných kritérií. Protože jde
o přesnou klasifikaci dle norem, která není žákům známa nebo jim neutkvěla v paměti, z těchto
důvodů není tato položka řešena úspěšně.
Položka č. 18 je spojena s volbou látek negativně působících na organizmus. V nabídce jsou látky,
které žáci nemohou klasifikovat z hlediska toxického působení (např. anilin).
Protože v intervalu bodového hodnocení (0,5 - 0,6) se nenachází žádná otázka. Dále bude
posuzován interval (0,4 - 0,5). V tomto intervalu se vyskytují dvě otázky 8 a 12. Otázka č. 8 se týká
identifikace antidetonační přísady do benzínu, která obsahuje těžký kov. Úspěšného řešení této
položky se zhostil pouze malý počet žáků. Jestliže doposud úspěšnost řešení testu korespondovala
s našimi hypotézami, v tomto případě tomu tak není. Naše představa o obecném povědomí žáků, které
se vztahuje k tetraethylolovu nebyla naplněna. Důvodů, proč tomu tak je (vzhledem k velkému počtu
respondentů) může být celá řada. Pro generaci žáků základní školy antidetonační přísada, která
se radikálním způsobem přestává používat, není akceptována. Jinou naší představou je ne zcela
jednoznačně formulovaná otázka, ve které se hovoří o toxické organické sloučenině, obsahující těžký
kov. Žáci základní školy si představu o organické sloučenině většinou spojují s látkou obsahující
hlavně atomy uhlíku, vodíku, kyslíku, síry popřípadě halogenu.
V položce č. 12 dosáhli žáci nejnižšího bodového hodnocení. Položka se týká toxikologické
problematiky oxidu dusičitého. Neúspěšnost řešení v tomto případě výrazně souvisí s neznalostí
uzantních kritérií toxikologické klasifikace této látky. Žáci měli rozhodnout, zda je oxid dusičitý
neškodný, žíravý nebo toxický. Správná klasifikace žíravý byla zjevně nahrazena klasifikací toxický.
Pokud není žákům známa přesná toxikologická klasifikace dle normy, nemohou tuto úlohu úspěšně
vyřešit.
Výsledky testu byly analyzovány ve smyslu distribuce bodového hodnocení. Největší počet žáků
získalo v průměru 11 bodů, což je více než dvě třetiny respondentů. Z toho vyplývá, že povědomí žáků
o toxicitě chemických látek a o bezpečnosti práce s těmito látkami je uspokojivé.
Z předchozí diskuse je zřejmé, že řešení některých otázek příslušného testu nebylo úspěšné.
Je zapotřebí právě tyto otázky podrobit detailní analýze. Dále budou uvedeny některé méně úspěšně
,
řešené úlohy.
, /
Oxid dusičitý měl být správně klasifikován jako žíravá látka, tuto variantu uvedlo pouze
1
77 respondentů. Celkem 254 respondentů označilo tuto látku jako toxickou, což je pozitivní zjištění.
Znamená to, že v povědomí žáků existuje informace o tom, že oxid dusičitý je látka toxická. / ¿ f ^ h t j .
Varujícím je zjištění, že poměrně vysoký počet respondentů (165) označil oxid dusičitý za látku
neškodnou. Tato skutečnost je zajímavá, protože ve výuce chemie i ve sdělovacích prostředcích
se velmi často uvádí oxidy dusíku jako látky znečišťující ovzduší a látky nebezpečné. Oxid siřičitý
byl 229 respondenty klasifikován jako žíravý, 239 respondenty jako toxický. Jako neškodný jej
označilo pouze 36 respondentů. Z uvedených výsledků testu je zřejmé, že zařazení oxidu siřičitého
žáky mezi látky škodlivé nečiní problémy. Domníváme se, že tento výsledek koresponduje
s postavením oxidů síry v problematice životního prostředí. Velmi známým organickým
rozpouštědlem je toluen, který je klasifikován jako zdraví škodlivý. Takto ho hodnotilo 250
respondentů. Označení jako dráždivý zvolilo 239 respondentů a za neškodný jej považuje pouze 18
respondentů. Z výsledků testů je zřejmé, že si žáci uvědomují škodlivost toluenu pro lidské zdraví. Lze
se domnívat, že tomu tak je nejen díky výuce chemie na základní škole, ale i v důsledku působení
médií (zneužití toluenu narkomany). O methanolu existuje obecné povědomí jako o látce, která je „
velice nebezpečná, při intoxikaci může způsobit oslepnutí nebo smrt. Methanol je klasifikován jako
látka toxická. Správné tuto položku hodnotilo 238 respondentů. Že methanol je látka žíravá uvedlo 54
respondentů. Jako dráždivou ji hodnotilo 173 respondentů, 42 respondentů označilo methanol jako
látku neškodnou. Výsledky řešení této položky ukazují, že většina respondentů si uvědomuje,
že methanol je látka toxická, někteří ho označují jako látku dráždivou, jen velmi málo respondentů
ji označuje jako žíravou nebo neškodnou. I v tomto případě je možné hodnotit řešení položek vcelku
příznivě.
Diskuse, vztahující se kméně úspěšně řešeným testovým položkám ukázala řadu pozitivních
momentů. Prakticky ve všech případech většina respondentů příslušnou testovou položku hodnotila
věcně správně. Pokud toxikologické hodnocení látek přesně neodpovídalo reálné kategorizaci, vcelku
s ní korespondovalo. Z toho vyplývá, že i zdánlivě neúspěšné řešení testových položek lze v širších
souvislostech stran respondentů hodnotit pozitivně. Žáci mají většinou správné představy o látkách
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nebezpečných pro člověka. Toto zjištění je veskrze pozitivní a umožňuje jak ve výuce tak
i v mimoškolní zájmové činnosti tyto poznatky dále rozvíjet.
Za účelem výzkumu uvedené problematiky na gymnáziu byly připraveny th na sebe navzajem
navazující testy První test obsahuje osm položek a je zaměřen na vybrané základní definice. Druhý
test obsahuje devět položek a je orientován na písmenné označení a symboly nebezpečných látek.
Třetí test je věnován problematice toxicity různých typů chemických látek a způsobu jejich hodnoceni.
Tento test obsahuje celkem devatenáct položek, z toho první čtyři se týkají ankety, k bezprostředním
zkušenostem respondentů s nebezpečnými látkami. Všechny tři složky testu jsou uvedeny v Příloze
111. Nejvyšší bodové hodnocení v prvním testu - rozmezí (0,9 - 1,0) bylo nalezeno u položek 8 a 7,
které se vztahují především k pojmům karcinogenní a dráždivé látky. Pro respondenty je definice látky
karcinogenní do té míry srozumitelná, že se ve většině případů správně orientují.
Rozmezí bodů (0 8 - 0,9) odpovídá položce definice látky vysoce toxické. V intervalu (0,7 - 0,8)
je to definice látky toxické. V rozmezí bodů (0,6 - 0,7) se nachází definice zdraví škodlivé látky,
toxické látky a toxicity. V bodovém rozmezí (0,5 - 0,6) se jedná o nejnižší hodnocení, vztahující
se k definici jedu. Pokud jde o definici jedů a různých alternativ toxických látek lze říci, že výsledky
testů nevypovídají jednoznačně o uspokojivé orientaci respondentů v dané problematice (kromě pojmu
„látky karcinogenní").
V druhém testu pro gymnázia, zaměřeném na symboliku bylo obecně dosaženo lepších výsledků
než v testu prvním. Nejvyšší bodové hodnocení (0,9 - 1,0) se vztahuje k určení písmenného označení
látky toxické a látky vysoce toxické. Tento velice příznivý výsledek není překvapující, protože jde
o symboly, které se v současnosti velice často v praxi používají. V bodovém intervalu (0,8 - 0,9)
se nachází prakticky všechny zbývající položky a to v následujícím pořadí. Otázka č. 7 vztahující se
k symbolu pro látky toxické, otázky č. 8, 2, 1 vztahující se k symbolům pro látky dráždivé a k definici
R a S-vét, k otázce č. 6 (písmenné označení látky dráždivé). Nejhůře je v tomto intervalu hodnocena
otázka č.' 5 vztahující se k písmennému označení látek zdraví škodlivých. Tyto výsledky dobře
korespondují s četností používání jednotlivých symbolů. V bodovém intervalu (0,7 - 0,8) se jako
nejméně úspěšně řešená úloha nachází položka, zaměřená na symbol, označující látky zdraví škodlivé.
Nelze vyloučit, že toto je způsobeno duplicitou značení pro různé typy škodlivých látek.
Třetí test z toxikologie pro gymnázia opět vykazuje značnou variabilitu při řešení jednotlivých
položek. V rozmezí bodů (0,9 - 1,0) se nachází hodnocení testové položky, týkající se škodlivosti
petroleje a benzínu. Úspěšně byla řešena otázka 11 vztahující se k toxikologii chladících kapalin
pro automobilisty. Dále položky 17 a 7 (toxikologické hodnocení sulfanu) a označení těžkých kovů
z nabízeného souboru kovů. Poslední položkou v tomto intervalu je úloha č. 8, vztahující se
k tetraethylolovu jako antidetonační přísadě do benzínu.
V intervalu bodového hodnocení (0,8 - 0,9) se nachází položka č. 9, volba látek z nabízeného
souboru, které jsou známy svou vysokou toxicitou. V intervalu (0,7 - 0,8) se nacházejí položky č. 10
a 15 týkající se toxikologického hodnocení ethanolu a toluenu v souladu s příslušnými kritérii. Bodový
interval (0,6 - 0,7) odpovídá položkám č. 6, 18, 16, 13. Položka č. 6 zahrnuje výběr látek, které jsou
toxické a zdraví škodlivé (z nabízeného souboru látek) a striktní toxikologické hodnocení látek dle
daných kritérií. V bodovém rozmezí (0,5 - 0,6) se hodnocení žádné otázky nenachází. V rozmezí bodů
(0,4 - 0 5) se nachází úlohy č 5, 12 vztahující se k toxikologické klasifikaci látek a definici jedů.
Je zajímavé, že nejméně úspěšné hodnocení je spojeno s položkou vztahující se k toxikologické
charakteristice oxidu dusičitého. Jde tedy o určitou shodu ve srovnání s výsledky testu pro základní
školu. Na základní škole a gymnáziu oxid dusičitý nebyl respondenty ve většině případů hodnocen
jako látka žíravá. Výrazné snižování úspěšnosti při řešení otázky souvisí s neznalostí přesných
toxikologických klasifikací chemických látek, což dokládá již zmíněné uzantní hodnocení oxidu
dusičitého.
Test č. 1 z toxikologie pro SŠ je zaměřen na definice toxické látky, toxicity, apod. Z testu pro SŠ
je třeba se věnovat jednotlivým položkám a provést hodnocení jejich řešení respondenty.
Položka č. 1, která se vztahuje k definici toxické látky byla řešena následovně. Variantu odpovědi
A volilo 41 respondentů, variantu B volilo 21 respondentů, variantu C 2 respondenti, variantu
D 6 respondentů, variantu E 18 respondentů. Z toho vyplývá, že studenti zvolili převážně správné
alternativy (A, B).
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Pokud jde o položku č. 2 (pojem toxicita), je řešeni následující: 41 respondentů volilo variantu
A, 29 respondentů volilo alternativu B, 8 respondentů C. V tomto případe volili studenti prevazne
SP

U ^ p o " !
zvolilo variantu A 58 respondent, variantu B 20 respondentů
variantu C 1 respondent, variantu D nevolil nikdo. Opét je třeba konstatovat, ze studenti volili
převážně správná tvrzení A, B a C .
. , , , .
,
„v
Položka č 4 která je orientována na definici látek vysoce toxických byla stadenty resena
následovně. 13 respondentů volilo alternativu A, 59 respondentu volilo alternativu B, 4 respondentu
alternativu C, nikdo nevolil alternativu D. V tomto případě se nejvíce studentu rozhodlo pro správné
^ " p l á X k T v t a h u j í c í se k definici toxické látky, byla řešena s následujícími výsledky. Alternativu
A volilo 22 respondentů, variantu B volilo 20 respondentů, a l t e r n a t i v u C volilo 45 respondentu
alternativu D volil. 2 respondenti. Z výsledného řešení teto položky vyplyva, ze respondenti
upřednostnili alternativu C oproti správné alternativě B. Tato odchylka muze byt vysvethtelna
složitostí uvedených alternativ příslušných definic a malými rozdíly mezi nimi.
_
Položka ě. 6 (definice zdraví škodlivých látek) byla řešena s následujícími vysledky. Variantu
A volilo 33 respondentů, variantu B volilo 8 respondentů, variantu C 25 respondenta vanantu D
Vtomto případě, podobně jako tomu bylo vpředchozím případe se studenti poněkud odchýlil, od
správného řešení (varianta C). Důvodem mohou být opét složíte definice, ktere se navzajem jen velmi
^ P o b ž k a č. 7 se vztahuje k definici dráždivých látek. 5 respondentů volilo alternativu A,
3 respondenti variantu B, 5 respondentů variantu C, 67 respondentu variantu D. Pro správnou
.I
Š S r ^ f i n i c i látek kancerogenních. 1 respondent volil a h e r n ^ A ,
3 respondenti volili variantu B, 71 respondentů volilo varianta C,
vybralo varianta D. I v tomto
Případě největší počet studentů volil správnou varianta C. Výsledky reseni prvního testu z toxikologie
nrn e«
? 3 stuaeniu voi y
S D r a v nou de finici dráždivé látky a látky kancerogenní,
PoSŠ u k a z a l y
v ě t š i n a respondenta
fin,ce toxických látek a zdraví
Protože správné defin ce isou transparentní. NaopaK prc.uiuz.tnv, de
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Položka č. 7 se v z t a h u j e k symbolu látky toxické. Variantu A, B, D nevolil žádný respondent.
Variantu C volilo 11 respondentů, variantu E volilo 48 respondentů, variantu F volilo 19 respondentu.
Pro správné řešení (alternativa E) se rozhodla většina studentů.
Položka č. 8 se vztahuje k symbolu látky dráždivé. Variantu A volili 3 respondenti, variantu
B volilo 5 respondentů, položku C volilo 44 respondentů, položku D 26 respondentu, položky
E, F nevybral žádný respondent. Z výsledků testu vyplývá, že pro správnou variantu C se rozhodla
většina studentů. Relativně vysoký podíl položky D je pravděpodobně způsoben tím, ze pnslusny
symbol může být také vnímán jako symbol látky dráždivé.
Položka č. 9 se vztahuje k symbolu látky zdraví škodlivé. Variantu A volil 1 respondent, variantu
B volili 2 respondenti, variantu C volilo 23 respondentů, variantu D volili 2 respondenti, variantu
E volilo 15 respondentů, variantu F volilo 36 respondentů. Z výsledků je zřejmé, ze správnou variantu
C nevolilo nejvíce studentů, ti upřednostnili variantu F. Nesprávné řešeni této úlohy zřejme souvisí
s tím, Že pro látky dráždivé a pro látky zdraví Škodlivé se používá stejný symbol. Z výsledku teto časti
testu pro SŠ je zřejmé, že pokud písmenný symbol nějakým způsobem souvisí s příslušnou kategorii
látek (látky toxické - symbol T), je tato položka studenty správně řešena. Jestliže tomu tak není, (latka
zdraví škodlivá - Xn) počet správných odpovědí se snižuje. Pokud symbol je identický s kategorizaci
látky (látka toxická - lebka se zkříženými hnáty) studenti příslušnou položku řeší správné. Pokud
identická není (látky dráždivé - „ondřejský kříž") nebo je-li pro různý typ látek použito stejných
symbolů (pro látky dráždivé a látky zdraví škodlivé se používá stejný symbol) vzniká jeste více
problémů.
„
Třetí část testu pro SŠ obsahuje anketu týkající se bezprostředního vztahu respondentu s toxickými
látkami (4 položky). Zbývajících patnáct položek je zaměřeno na razné charakteristiky toxických
látek.
Položka Č. 5 je zaměřena na klasifikaci jedů. Variantu A zvolilo 28 respondentů, variantu
B 18 respondentů, variantu C 31 respondentů (správné řešení - varianta B). Jeden respondent nevolil
ani jednu variantu. Správnou variantu volil nejmenší počet respondentů, z toho lze usuzovat,
že s dělením jedů se studenti zřejmě nesetkali.
Položka Č. 6 je zaměřena na volbu toxické látky a látky zdraví Škodlivé z pnslusne
nabídky.Variantu A a B volili 2 a 2 respondenti, variantu C volilo 59 respondentů, variantu
D 30 respondentů, variantu E 25 respondentů, variantu F volilo 61 respondentů. Jeden respondent
nevybral ani jednu variantu. Z výsledků je zřejmé, že studenti vybrali především správné varianty
DaF.
Položka č. 7 je zaměřena na volbu těžkých kovů z nabídky. Variantu A volilo 75 respondentů,
variantu B a E nevolil žádný respondent, variantu C volilo 65 respondentů, variantu D volilo
5 respondentů, variantu F 61 respondentů. Z výsledků vyplývá, že většina studentů volila správné
alternativy A, C a F.
Položka č. 8 je zaměřena na identifikaci kovu, který obsahuje známá antidetonační přísada
do benzínu. 70 respondentů navrhlo olovo, 1 respondent navrhl rtuť, 7 respondentů se nevyjádřilo.
Z výsledků této položky jednoznačně vyplývá, že studenti mají povědomí o tetraethylolovu jako
antidetonační přísadě do benzínu.
Položka č. 9 je zaměřena na volbu toxické látky z dané nabídky. Položku A volilo 7 respondentů,
B volilo 43 respondentů, C volilo 69 respondentů, variantu D žádný respondent. 2 respondenti
nezvolili žádnou z nabídnutých možností. Správné řešení představují alternativy B a C, které také
volil největší počet respondentů.
Položka č. 10 se vztahuje k hodnocení ethanolu. Variantu A volilo 30 respondentů, variantu
B 45 respondentů, variantu C volili 3 respondenti. Z toho je zřejmé, že správnou variantu B vybral
největší počet respondentů.
Položka č. 11 je zaměřena na složku chladících kapalin pro automobily. Pro variantu A se rozhodli
3 respondenti, pro B 75 respondentů, čímž dali studenti jednoznačně najevo, že považují chladící
kapaliny za zdraví škodlivé - varianta B.
Položka č. 12 předkládá toxikologické hodnocení oxidu dusičitého. Variantu A volilo
40 respondentů, variantu B 8 respondentů, variantu C 30 respondentů. Správnou variantu tj. B volil
nejmenší počet respondentů. Z tohoto výsledku vyplývá, že studenti neznají uzantní toxikologické
hodnocení oxidu dusičitého a na základě jednoduché úvahy toto hodnocení jednoznačně vyplývá.
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Položka č 13 se týká toxikologického hodnocení oxidu siřičitého. Variantu A zvolilo
8 respondentů, variantu B 32 respondentů, variantu C 38 respondentů. Správné řešeni (B, C) zvolila
většina studentů.
Položka č. 14 se vztahuje ke škodlivosti benzínu a petroleje. Variantu A nevolil Žádný respondent,
variantu B zvolilo všech 78 respondentů. Jednoznačná volba správné varianty (B) vyplývá z osobních
zkušeností a dalších poznatků studentů.
,
Položka č. 15 se vztahuje k toxikologickému hodnocení toluenu. Variantu A nezvolil zadny
respondent, variantu B volilo 36 respondentů, variantu C 45 respondentů. Správné řešení představuje
varianta C, kterou volil největší počet studentů. Pozitivně lze hodnotit i vysoký počet studentů,
kteří vybrali variantu B, protože si uvědomují, že toluen je škodlivá látka.
Položka č. 16 se vztahuje k toxicitě methanolu. Variantu A zvolili 4 respondenti, variantu
B 22 respondentů, variantu C 43 respondentů, variantu D 6 respondentů, 1 respondent nevolil žádnou
alternativu. Nejvíce respondentů se rozhodlo pro správné řešení (varianta C).
Položka č. 17 se vztahuje k čichovým vjemům, pokud jde o sulfan. Variantu A zvolili
4 respondenti, variantu B volilo 64 respondentů, variantu C 1 respondent, variantu D 8 respondentů,
variantu E 1 respondent. Z výsledků řešení vyplývá, že naprostá většina studentů ví, že sulfan páchne
po zkažených vejcích.
Položka č. 18 se vztahuje k volbě toxické látky z předložené nabídky. Variantu A vybralo
56 respondentů, variantu B vybralo 29 respondentů, variantu C 37 respondentů, variantu
D 74 respondentů, variantu E 33 respondentů, variantu F 16 respondentů. Z odpovědí je zřejmé, že pro
studenty v tomto případě byla volba škodlivých látek obtížnější, než je tomu v položce č. 9. Je to
pochopitelné, protože v položce č. 9 jsou uvedeny látky, které jsou velmi dobře známy svou vysokou
toxicitou. V tomto případě (položka č. 18), studenti správně určili jako toxické a zdraví škodlivé látky:
benzen (varianta A) a toluen (varianta B). Anilin je třetí správná varianta, ale byl vybrán jen menším
počtem studentů. Lze se oprávněně domnívat, že o toxicitě benzenu a toluenu jsou studenti dostatečně
informováni, pokud jde o anilin tomu tak není.
Položka č. 19 je zaměřena na přiřazení toxikologické charakteristiky k vybraným sloučeninám.
Uvedené látky fosgen, ethanol, methan jsou hodnoceny jako netoxické. Variantu A zvolilo
8 respondentů, variantu B 30 respondentů, variantu D 39 respondentů, jako toxické variantu A zvolili
2 respondenti, variantu B 44 respondentů, variantu D 26 respondentů. Jako vysoce toxická látka byly
hodnoceny následovně: variantu A volilo 67 respondentů, variantu B 1 respondent, variantu
D 9 respondentů. Výsledky ukazují, že hodnocení látek studenty koresponduje s jejich znalostmi
a jejich osobní zkušeností.
Výsledky testů byly opět zkoumány vzhledem k distribuci bodového hodnocení. Největší počet
žáků získal v průměru (24,83) bodů, to je (77,59 %). Tuto hodnotu přesáhlo 47 respondentů.
Z výsledků testů je zřejmé, že povědomí studentů o toxicitě látek a zásadách bezpečnosti práce s nimi
lze hodnotit příznivě.
Z analýzy výsledků vyplynulo, že je třeba se podrobně zabývat testovými položkami, které nebyly
řešeny úspěšně. V první části testu pro SŠ, pátá položka, vztahující se k definici toxické látky a šestá
položka, vztahující se k definici zdraví škodlivé látky byly řešeny následovně. V obou případech
nevolil správnou variantu nejvyšší počet studentů. Lze se domnívat, že příčinou je složitost
jednotlivých definic a skutečnost, že se navzájem příslušné alternativy řešení jen málo liší.
Druhá část textu z toxikologie pro SŠ je zaměřená na písmenné a znakové symboly. Položky
č. 5 a č. 6, vztahující se k písmennému označení látky škodlivé a písmennému označení látky dráždivé,
byly respondenty hodnoceny nejednoznačné. V obou případech výsledky zřejmě korespondují
se skutečností, že klasifikace látky a příslušný symbol se značně liší. Je vcelku pochopitelné,
že pro označení látky toxické zvolili všichni respondenti písmenný symbol T, symbol Xn pro látku
zdraví škodlivou volil podstatné menší počet studentů. Pokud jde o symboly pro látky dráždivé
a zdraví škodlivé (položky 8 a 9), nejednoznačnost řešení položky souvisí zřejmě se skutečností,
že pro obě látky se používá stejného znakového symbolu (X).
V třetí části testu pro SŠ je uvedena anketa, vztahující se k bezprostřednímu kontaktu respondentů
s toxickými látkami (čtyři položky) a zbývajících patnáct položek je zaměřeno na různé
charakteristiky toxických látek. Již položka č. 5 zaměřená na klasifikaci jedů není řešena úspěšně,
respondenti se zřejmě nesetkali s uvedenou klasifikací jedů. Jako problematická se ukázala být
položka č. 12, vztahující se k toxikologickému hodnocení oxidu dusičitého. Tento problém vyvstal
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i na základní škole, studenti středních škol i žáci základních škol zjevně neznají správnou
toxikologickou charakteristiku této látky. Řešení této položky je na základě výzkumu pro všechny
respondenty nejobtížnější. Pozitivním zjištěním však je, že respondenti považují oxid dusičitý
za toxickou látku, i když jí přisuzují nesprávnou klasifikaci.
Vzhledem ktomu, že některé z položek byly společné testům pro druhý stupeň základní školy
a gymnázia, bylo možné provést určitá srovnání. Úlohy týkající se písmenného označení látky toxické
a látky vysoce toxické jsou na základní škole a gymnáziu velmi dobře hodnoceny. Prakticky 100 %
respondentu tuto otázku správně zodpovědělo. Obdobně je pozitivně hodnocena položka, vztahující se
k symbolům označujícím látky toxické. Volba toxických a zdraví škodlivých látek byla úspěšná jak na
základní škole, tak na gymnáziu. Pokud jde o výběr kovů, označovaných jako těžké, na gymnáziu byla
tato položka mnohem úspěšněji řešena ve srovnání se základní školou. Ke stejnému závěru se došlo
při hodnocení úlohy č. 6, vztahující se k antidetonační přísadě do benzínu tetraethylolovu. Studenti
gymnázia byli opět mnohem úspěšnější. Tato skutečnost vyplývá z fakt, že rozdělení kovů na těžké
a lehké je na základní škole věnována malá pozornost a pro žáky není tak známo olovo jako složka
antidetonační přísady do benzínu, protože je postupně nahrazováno metyltercbutyletherem (MTBE).
Pokud jde o další úlohu (č. 7), vztahuje se k obecné toxicitě vybraných anorganických sloučenin
(oxid uhelnatý, sulfan) a výsledky na základní škole a gymnáziu jsou srovnatelné, což platí i pro úlohu
8, která je zaměřena na hodnocení ethanolu. Další úloha č. 9 byla úspěšně řešena středoškolskými
studenty a vztahuje se ke škodlivosti chladících kapalin pro automobily. V tomto směru byli mnohem
úspěšnější studenti střední školy. Stejné úspěšnosti při řešení bylo dosaženo u úlohy č. 10, která
se váže k oxidu dusičitému a jeho žíravým vlastnostem, úloha č. 11 byla řešena odpovídajícím
způsobem na základní škole i gymnáziu a týká se oxidu siřičitého. Úloha č. 12 má opět vysoké bodové
hodnocení na základní škole i gymnáziu a vztahuje se k škodlivosti petroleje a benzinu. Hodnocení
úlohy č. 13, týkající se toxikologické charakteristiky toluenu vyznívá velmi příznivě jak u žáků
základní školy, tak u studentů gymnázia. Stejně vysoké pozitivní hodnocení má i úloha č. 14, která
se váže ke škodlivosti methanolu. Totéž lze konstatovat o úloze č. 15, vztahující se k zápachu sulfanu.
Vysoké hodnocení mají úlohy, které jsou zaměřeny na látky negativně působící na organizmus otázka č. 16.
Pokud jde o výsledky porovnání testů na základní škole a gymnáziu, je zajímavé, že ve většině
otázek byla nalezena vysoká shoda v bodovém hodnocení s výjimkou otázky týkající se bodového
hodnocení těžkých kovů, antidetonační přísady i chladících kapalin pro automobily. Téměř 100 %
respondentů zodpovědělo správně písmenné označení toxické a vysoce toxické látky a škodlivosti
petroleje a benzínu. Ze srovnání výsledků vyplývá opět dobrá úroveň znalostí v oblasti toxikologie
a bezpečnosti práce jak u žáků základní školy, tak i gymnázia.
Závěrem je možné říci, že povědomí studentů gymnázia o toxických látkách je srovnatelné a v řadě
případů příznivější než na základní škole. Výsledky testů byly analyzovány ve smyslu distribuce
bodového hodnocení. Největší počet žáků (47) přesáhl hranici průměrné hodnoty (24,83) získaných
bodů ze všech tří testů, což je více než 61 % respondentů. Maximální počet bodů z testu, který mohl
student získat v testech 1-3 je 32 bodů.
Testování ve vysokoškolské výuce bylo realizováno za účasti příliš malého počtu respondentů (8)
a v důsledku toho má nízkou výpovědní hodnotu. Porovnání výsledků řešení testových položek
pro ZS, SŠ a VŠ je uvedeno v Příloze X.
Na základě výsledků vyhodnocení dotazníkového šetření navrhujeme rozšířit testové položky o ty,
které jsou zaměřeny na bezprostřední aplikace znalostí o toxicitě chemických látek v souvislosti
s hygienou a bezpečností práce v laboratoři.
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6 Závěr
1. Byla provedena analýza učebnic pro základní školy a gymnázia z hlediska aspektů zastoupení
problematiky bezpečnosti práce, toxikologie a ochrany životního prostředí.
2. V souvislosti s tím a s přihlédnutím k platným dokumentům byl vytvořen soubor dotazníků
zaměřených na výzkum úrovně znalostí o toxicitě látek a bezpečnosti práce s nimi na vybraných
základních školách a gymnáziích.
3. Pro základní školu byl zpracován dotazník zahrnující povšechné informace o bezpečnostní
a toxikologické charakteristice běžných chemických látek.
4. Pro gymnázia byl sestaven dotazník skládající se ze tri částí: první část zahrnuje definice
toxických látek, druhá část pojednává o písmenných a obrazových symbolech a o R-větách
a S-větách, třetí Část je věnována toxikologické charakteristice vybraných chemických látek.
5. Připravené dotazníky byly použity pro šetření na základních školách (529 respondentů)
a gymnáziích (77 respondentů).
6. Byl též připraven dotazník pro vysokou školu vzdělávající budoucí učitele. Vzhledem k malému
počtu respondentů však neposkytoval validní údaje.
7. Výsledky dotazníkového šetření na základních školách ukázaly, že žáci mají velmi dobré znalosti
o toxicitě chemických látek a ochraně životního prostředí. Více než dvě třetiny respondentů bylo
úspěšnými řešiteli úloh v dotaznících.
8. Výsledky dotazníkového šetření na gymnáziích ukázaly též na velmi dobré povědomí studentů
o toxicitě chemických látek a ochraně životního prostředí.
9. Vcelku se ukázalo, že výsledky dotazníkového šetření významně přispěly k poznání stavu
povědomí o toxicitě látek u žáků a studentů základních škol a gymnázií.
10. Na základě průzkumu bylo zpracováno několik doporučení:
a) aktualizovat ve výuce chemie dokumenty vztahující se k hygieně a bezpečnosti práce
s chemickými látkami,
b) používat ICT pro prezentaci soudobých poznatků o toxicitě chemických látek, jmenovitě tvorba
interaktivních CD,
c) prohloubit informovanost o toxikologických charakteristikách a poskytovat další informace
o řešení uvedené problematiky například v zahraničí.
11. Řešená problematika přispívá k rozvíjení kompetencí žáků a studentů v souladu se stávajícími
pedagogickými dokumenty (RVP), například kompetence k učení (předávání a vyhledávání
dostatku zajímavých informací s chemickou tématikou především v souvislosti s běžným životem
oběžným životem občanů), kompetence k řešení problémů (předkládání dostatečného počtu
námětů k samostatnému uvažování a k řešení problémů souvisejících s bezpečným užíváním
chemických látek), kompetence občanské ( vedení k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie
a učení se odpovědnosti za zachování životního prostředí, vedení k poznání zásad chování občanů
při úniku nebezpečných látek) a kompetence pracovní (učení se zásadám bezpečné práce
a ochrany zdraví při práci) [26J.
12. Zkoumaný okruh problémů může pozitivně ovlivnit realizaci tzv. průřezového tématu
Environmentální výchova.

41

7 Literatura:
1. PALEČEK, J., PALATÝ, J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT,
Praha 1994.
2. VULTERIN, J., ŠTABLOVÁ, R.: Toxikologie, bezpečnost a hygiena práce v chemii.
Karolinum, Praha 1991.
3. ZAJÍČEK, J., BENEŠ, P.: Použiti chemických látek ve Škole. Fortuna, Praha 2001.
4. Anonym: Zákony, které ovlivní život chemiků. Chem. Listy, 100, 283 (2006).
5. CHRÁSKA, M.: Didaktické testy. Příručka pro učitele a studenty učitelství. Paido, Brno 1999.
6. BÍLEK, M., RYCHTERA, J.: Chemie krok za krokem. MOBY DICK, Praha 1999.
7. BÍLEK, M., RYCHTERA, J.: Chemie na každém kroku. MOBY DICK, Praha 2000.
8. HONZA, J., MAREČEK, A., HONZOVÁ, R.: Chemie I pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií.
Prodos, Olomouc 1996.
9. KARGER, I., PECOVÁ, D., PEČ, P.: Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky
víceletých gymnázií. Prodos, Olomouc 1999.
10. PECOVÁ, D., KARGER, I., PEČ, P.: Chemie II pro 9.ročník základní školy a nižší ročníky
víceletých gymnázií. Prodos, Olomouc 1999.
11. BENEŠ, P., PUMR V., BANÝR, J.: Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší
ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Fortuna, Praha 1993.
12. BENEŠ, P., PUMR V., BANÝR, J.: Základy chemie II pro 2. stupeň základní školy, nižší
ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Fortuna, Praha 1995.
13. ČTRNÁCTOVÁ, H., ZEMÁNEK, F., SVOBODOVÁ, M., DUŠEK, B.: Chemie pro osmý
ročník základní školy. SPN, Praha 2000.
14. NOVOTNÝ, P., SEJBAL, J., ZEMÁNEK, F., SVOBODOVÁ, M., ČTRNÁCTOVÁ, H.,
Dušek, B.: Chemie pro devátý ročník základní školy. SPN, Praha 2000.
15. LOS, P., HEJSKOVÁ, J., KLEČKOVÁ, M.: Nebojte se chemie. 1. díl chemie pro základní
a občanskou školu. Scientia, Praha 1994.
16. LOS, P., KLEČKOVÁ, M., HEJSKOVÁ, J.: Chemie se nebojíme. 2. díl chemie pro základní
školu. Scientia, Praha 1997.
17. MAREČEK, A., HONZA, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia l.díl. Nakladatelství Olomouc
s. r. o., Brno 2005.
18. MAREČEK, A., HONZA, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl. Nakladatelství Olomouc
s. r. o., Brno 2005.
19. MAREČEK, A., HONZA, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Nakladatelství Olomouc
s. r. o., Brno 2005.
20. FLEMR, V., DUŠEK, B.: Chemie I/obecná a anorganická/pro gymnázia. SPN, Praha 2001.
21. KOLÁŘ, K., KODÍČEK, M., POSPÍŠIL, J.: Chemie II /organická a biochemie/
pro gymnázia. SPN, Praha 2005.
22. MARHOLD, J. : Přehled průmyslové toxikologie, Anorganické látky. Avicenum, Prahal980.
23. MARHOLD, J. : Přehled průmyslové toxikologie, Organické látky (I. a II.sv.). Avicenum,
Prahal986.
24. PROKEŠ, J. a kol.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Karolinum GalónGrada, Praha 2005.
25. BALÍKOVÁ, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření. Galén,
Praha 2004.
26. PUMPR, V., BENEŠ, P., FRÝZKOVÁ, M.: Tvorba učebních osnovvŠVP. Biol Chem Zem
14, 177 (2005).
27. CR,Zákon č. 434/2005 ze dne 1. listopadu 2005 o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, In Sbírka zákonů České republiky.
28. CR, Vyhláška 288/2003ze dne 25. srpna 2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázána těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu
a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání, In sbírka zákonů České republiky.
29. CR, Zákon č. 258/2000 ze dne 31. července 2001 o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, In sbírka zákonů České republiky.

42

Přílohy

«

>
1

<r

2

I

fe

g¡ .

' .

..

j ¡|g

Příloha I:
Analýza učebnic ZŠ a SŠ

Učebnice
Bílek, M.,
jRychtera, J.:
Chemie
Ikrok za
krokem.
[6]

I Učebnice
Klíčová slova
-str.
20
označeni nebezpečných látek
20
desatero pro bezpečnou práci

63
73
91

Bílek, M.,
Rychtera, J.:
I Chemie na
každém
kroku.

92

oxid uhelnatý
)ílý fosfor
íořlaviny
pozar
ňasem

94
162
25

íasicí přístroje
amoniak
methan

33
36
39

oxid uhelnatý
ethen
acetylen

45

benzen

Text v učebnici
Jedy, výbušniny, hořlaviny, žíraviny.
1. Při práci se vždy řiď pokyny učitele. Na stole udržuj čistotu a pořádek.
Používej ochranné pomůcky: ochranný plášť, biýle nebo ochranný štít,
gumové rukavice.
3. S plamenem kahanu zacházej opatrně.
4. Při práci neohrožuj spolužáky.
5. Výpary látek ověřuj z bezpečné vzdálenosti.
6. Se zařízením, pomůckami a látkami zacházej opatrně. I drobná poranění hlas
ihned učiteli.
Neber chemikálie do rukou, používej lžičku. Použité látky nevracej zpět
do zásobních lahví.
8. V chemické učebně nejez, nepij a neochutnávej chemikálie.
9. Bez souhlasu učitele neopouštěj pracovní místo.
0. Po ukončení práce umyj laboratorní sklo a ukliď pracoviště.
Vzniká při nedokonalém spalování a je jedovatý.
Jedovatý, samozápalný, velmi reaktivní
átky, které hoří velmi prudce, mají nízkou teplotu vznícení.
Nekontrolovaný průběh hořem.
Zamezení přístupu kyslíku k hořící látce a ochlazování hořící látky pod teplotu
vznícení.
ěnový, sněhový (stlačený C0 2 ).
3
lynný i jeho vodné roztoky jsou žíraviny. Plyn dráždí dýchací cesty a je jedovatý.
Bezbarvý, hořlavý, má menší hustotu než vzduch. Ve směsi se vzduchem tvoří
výbušnou směs.
Jedovatý produkt při nedokonalém spalování v motoru automobilů, jedovatý.
á nasládlou vůni, se vzduchem tvoří vý bušnou směs.
Se vzduchem tvoří výbušnou směs.
3ezbarvá, hořlavá, jedovatá kapalina s bodem varu 80 °C. Řadíme ho mezi látky
rakovinotvorné (karcinogenní).

Učebnice
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Rychtera, J.:
Chemie na
každém
kroku.
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Učebnice
Klíčová slova
- str.
47
naftalen
62

halogenderiváty

64
65

ethanol
methanol (dřevný líh)

68

ethanol

*

72

methanal (formaldehyd)

Text v učebnici
Sublímuje již za laboratorní teploty. Jeho výpaiy jsou pro hmyz tzv. jedem
dýchacího ústrojí. V nižších koncentracích hmyz odpuzuje, ve vyšších ho hubí.
Všechny tyto látky znečištují životní prostředí, některé z nich jsou jedovaté,
dokonce i karcinogenní.
Bezbarvá kapalina typické vůně, hořlavá a jedovatá (smrtelná dávka je přibližně 250 ml).
Nebezpečný jed, smrtelná dávka 20 - 50 ml. 5 - 10 ml způsobuje oslepnutí
a poškození mozku. Bezbarvá, hořlavá kapalina
Látka návyková. Závislost na alkoholu je závažné onemocnění, které kromě škod
na organizmu (alkohol je jed!) způsobuje nemocnému i vážné společenské problém)7.
I nadměrné jednorázové požití alkoholu je pro člověka nebezpečné. Jednání
člověka se působením alkoholu mění, člověk se stává lhostejným, nezodpovědným
a přeceňuje své schopnosti. Působeni alkoholu na člověka v promile:
Obsah alkoholu j Účinek na lidský organizmus
v krvi (°/00)
\
0,3
\upovídanost, spokojenost sám se sebou
0,4
! snížená rychlost reakcí na podněty
0,5
!neschopnost řídit motorové vozidlo
0,8
[selhání koordinace pohybů
1,0
|zřetelné poruchy pohybu, zbavení se zábran
1,5
\ ztráta sebekontroly, poruchy zraku
2,0
iproblémy s orientací, stavy strachu, pláč
3,0
_j mezery v paměti, poruchy dýchání a srdeční činnosti
4,0-5,0
! úplné bezvědomí, zastavení dýchání
V případě nadměrného jednorázového požití alkoholu (při poruchách dýchání a srdeční frekvence
poskytnout postiženému první pomoc. Při ní je nezbytné zastavit přísun dalšího
alkoholu do krve, zavést umělé dýchání a okamžitě přivolat lékaře.
Bezbarvý jedovatý plyn, štiplavého zápachu, rozpustný ve vodě. Sráží bílkoviny
z roztoků a vznikají pevné gelovité látky, které ztrácejí biologickou aktivitu. Schopnost
formaldehydu srážet bílkoviny umožňuje jeho využití jako dezinfekčního prostředku
nebo jako prostředku na konzervování preparátů v biologii a medicíně.

Učebnice

Učebnice
- sír.

Klíčová slova

Text v učebnici

Bílek, M„
Rychtera, J.:

72

ethanal (acetaldehyd)

3ezbarvá, snadno vroucí kapalina (teplota varu 21 °C), hořlavá, jedovatá. Vzniká
v našem organizmu při přeměnách alkoholu a působí především na játra.

Chemie na
každém
kroku.

73
81
143

propanon (aceton)
anilin
nikotin

144
145
146

marihuana, hašiš, konopí, pervitin (perník), psychoton
opium, kokain
otravné látky, jedy

3ezbarvý, hořlavý, teplota varuje 56 °C. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.
Jedovatá kapalina typického zápachu.
Jedna ze škodlivých látek, která se do lidského těla dostává při kouření tabáku.
Smrtelná dávka pro člověka je 50 -60 mg nikotinu.
Vlají povzbuzující a následně poškozující účinky.

147

otravné látky, jedy

148

bojové, otravné látky

[7]

chemický poplach

Honza, J.,
Mareček, A.:
Chemie I pro
ZŠ a gym.
[8]
Beneš, P.,
Pumr, V.,
Banýr, J.:
Základy chemie I pro ZS.
[11]

73

bílý fosfor

76
78

oxid siřičitv
sulfan

11

bezpečnost práce v laboratoři

Nebezpečné, silně návykové, způsobující deprese.
Látky škodlivé pro lidský organizmus, většinou produkty nebo meziprodukty
průmyslových výrob.
Ministerstvo zdravotnictví rozděluje jedovaté látky vyhláškou do tří skupin:
nebezpečné jedy (např. kyanovodík, kyanidy alkalický ch kovů, arsen), ostatní jedy
(např. sulfan, oxid uhelnatý, rtuť a její sloučeniny aj.) a omamné látky.
Otravné látky pro bojové účely, podle účinku se dělí na dusivé, dráždivé, zpuchýřující,
nervové plyny a všeobecně jedovaté otravné látky).
Vyhlašuje se údery na volně zavěšené kovové předměty "pozor, chemický poplach".
Při zasažení se používají prostředky protichemické ochrany (ochranná maska, gumové
pláštěnky, rukavice a přezůvky.)
Měkký, na vzduchu samozápalný, uchovává se pod vodou. Je prudce jedovatý,
smrtelná dávka pro člověka je 0,1 g.
Bezbarvý jedovatý plyn štiplavého zápachu, který nepodporuje hoření.
Je to plyn, který páchne po zkažených vejcích a je velmi jedovatý.
Mnohé látky mohou být člověku nebo jiným organizmům nebezpečné. Jedy a žíraviny
působí zhoubně na všechny organizmy. Některé látky mohou např. způsobit výbuch
nebo požár. Pokud s takovými látkami pracujeme, musíme znát pravidla bezpečnosti
práce a tato pravidla dodržovat. Ve školní laboratoři proto látky nikdy neochutnáváme
a také při ověřování vůně si počínáme velice opatrně. Používáme pracovní plášť a při
některých pokusech brýle, ochranný štít a rukavice. Také v běžném životě dodržujeme

Učebnice
Beneš, P.,
Pumr, V.,
Banýr, J.:
Základy chemie I pro 2.
stupeň ZS,
nižší ročníky
víceletých
gymnázií a
střední školy.
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bezpečnost práce v laboratoří

označení nebezpečných látek
19

40

řád školní chemické pracovny

hoření
plamen

pokyny uvedené výrobcem (např. na obalech výrobků). Příkladem jsou hořlavá
rozpouštědla laků a barev nebo jedovaté látky určené k postřikům rostlin proti
škůdcům.
Hořlavé látky (nebezpečí požáru), žíraviny (nebezpečí poleptání), jedy (nebezpečí
otravy), výbušniny (nebezpečí výbuchu).
Provádění chemických pokusů může přinést různá nebezpečí, který ch je nutno se
vyvarovat. Při práci v chemické laboratoři nebo ve školní chemické pracovně musíme
proto dodržovat řád pracoviště, který zahrnuje obvykle následující pravidla:
1. Na pracovišti dodržovat čistotu a pořádek.
2. Se zařízením a pomůckami zacházet opatrně.
3. Úsporně používat zdroje energie a vody, svévolně s nimi nemanipulovat.
4. Pracovat pouze na přiděleném úkolu a zadaný postup bez souhlasu učitele neměnit.
Sledovat průběh pokusu a své pracovní místo bez souhlasu učitele neopouštět.
5. V chemické pracovně nejíst a nepít.
6. Dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost spolužáků. Každý, i malý úraz nebo
poranění oznámit učiteli.
7. Používat pracovní plášť, nosit si s sebou ručník a mýdlo v pouzdře.
8. Po ukončení pokusů pracovnu uklidit, uzavřít přívod plynu, vody a elekterické
energie.
Je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností než má
hořící látka.
Sloupec hořících, většinou plynných látek.

Je nejnižší teplota, při které hořlavá látka (za tlaku 101 kPa) ve směsi se vzduchem
po přiblížení plamene vzplane a hoří nejméně 5 s.
Látky,
které prudce hoří se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene.
hořlaviny
nejnebezpečnější hořlavé látky Hořlaviny I. třídy, které mají nízkou teplotu vzplanutí. Nádoby s hořlavinami se plní
do 3/4 jejich objemu a musí být opatřeny výstražným znamením. V blízkosti
hořlavin se nesmí pracovat s otevřeným ohněm a v místě uskladnění musí být
umístěn hasicí přístroj. Při skladování většího množství hořlavin platí zvláštní
předpisy (např. hořlaviny musí být umístěny v oddělené místnosti a označené
teplota vznícení

41

Text v učebnici
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Text v učebnici
- str.
41
nejnebezpečnější hořlavé látky tabulkou, s bezpečnou elektroinstalací, s důkladným větráním, v nehořlavých
skříních apod. ).
oheň
Řízené hoření v omezeném prostoru.
požár
Nekontrolované hoření v předem nevymezeném prostoru.
hasicí přístroje
Sněhový (s oxidem uhličitým), pěnový.
42
hašení plamene
Je založeno na ochlazení hořící látky pod teplotu vznícení nebo na zamezení
přístupu vzdušného kyslíku k hořící látce, často však na obojí. Jednotlivé hasební
prostředky však použít na všechny hořící látky.
některé hasební prostředky a
iHaseb. prostředek Hašení
Nelze hasit
jejich použití
pevných látek (př. dře- elektrická zařízení pod napětím, lehké
voda
va, uhlí, sena, slámy)
kovy, benzin
písek
kovů; také při menším
požáru, pokud nelze
k hašení použít vodu
oxid uhličitý
kapalin, plynů, el. zaří- lehké kovy a prachy
zení pod napětím
pěna
pevných látek, kapalin elektrická zařízení pod napětím, lehké
(př. benzinu, nafty)
kovy
prášky
kapalin, plynů, el. zaří- lehké kovy, prachy, jemnou mechaniku a
zení pod napětím, kni- elektroniku
hoven, archivů
v
halony
kapalin, plynů, el. zaří- v uzavřených místnostech (při hašení vznizení pod napětím
kají jedovaté zplodiny); jejich používání se
omezuje, neboť mají škodlivý' vliv na horní
vrstvu atmosféry
hasební prostředky
Voda, písek, deka (zabraňují přístupu vzduchu ke zdroji požáru).
telefonní číslo
Hasiči - 150
poskytnutí první pomoci při
Rozlišujeme tři druhy popálenin:
popáleninách
I. stupeň - lehké popáleniny, které se projevují zčervenáním kůže a pálivou bolestí;
II. stupeň - střední popáleniny, které tvoří velmi bolestivé puchýře;
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poskytnutí první pomoci při
popáleninách

příklady teplot vznícení některých hořlavých látek

60
61
62
64

olovo
rtuť
chlor
bílý fosfor

86

oxid siřičitv
oxid dusičitý
oxid uhelnatý

98

kyselina sírová

100
102

kyselina dusičná
hydroxid vápenatý

Text v učebnici
III. stupeň - těžké popáleniny, které tvoří na kůži spálená místa, kůže popálením uhelnatí.
Popáleniny ošetříme přiložením suchého obvazu z gázy. Puchýře nepropichujeme ani jinak
neporušujeme. Pouze popáleniny, které se projevují zčervenáním kůže, můžeme chladit
studenou pitnou vodou nebo ledovou drtí a dále ošetřit mastí na popáleniny, aby se
zmírnila bolest. Větší popáleniny musí vždy ošetřit lékař. Při vážném popálení podáváme do
příchodu lékaře postiženému hodně tekutin.
i
i
0
Látka
^Teplota vznícení ( C)
aceton
!
5381
benzin speciál
i
3601
suché dřevo
400_j
ethanof (líh)
!
425!
ether
i
176j
černé uhlí
j
6001
Rozpustné sloučeniny olova jsou jedovaté.
Rozpustné sloučeniny rtuti patří mezi zvláště nebezpečné jedy.
Je velmi jedovatý7, leptá sliznice. Chlor byl používán jako otravná bojová chemická látka.
Mimořádně jedovatá, samozápalná, velice reaktivní pevná látka. Je to zvláště
nebezpečný jed (smrtelná dávka pro dospělou osobuje 0,15 g).
Bezbarvá, plynná, ostře zapáchající látka, která dráždí ke kašli a je jedovatá.
Je jedovatý a má leptavé účinky.
Bezbarvá, velice jedovatá, plynná látka. Jedovatost spočívá v tom, že se pevně váže na
červené krevní barvivo, které tak ztrácí schopnost přenášet v organizmu kyslík. Při otravě
člověka můžeme jeho udušení zabránit pouze včasným dodáním kyslíku: přeneseme
postiženého na čerstvý vzduch, poskytneme umělé dýchání, popř. použijeme dýchací
kyslíkový přístroj. Přitom co nejrychleji zavoláme lékařskou pomoc. Filtr ochranné masky
oxid uhelnatý - na rozdíl od jiných jedovatých plynů - nezachycuje.
Leptá pokožku a vznikají popáleniny, které se jen těžko hojí. Koncentrovaná kyselina je
silná žíravina.
Je nebezpečná žíravina a jejím rozkladem vzniká jedovatý oxid dusičitý.
Jeho roztok je žíravina.
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Text v učebnici
Jejich roztoky jsou žíraviny.

eho vodný roztok patří mezi žíraviny a při práci s ním je nutno si chránit především oči.
Štiplavě zapáchá, dráždí dýchací cesty a je jedovatý.
zásady bezpečného zahřívání
Zkumavku držíme v držáku, ústí zkumavky směřuje mimo nás a spolupracovníky,
zahříváme na konci sloupce kapaliny, roztokem mírně potřásáme.
capaliny ve zkumavce
^okožka se nejdříve omyje proudem vody. Pak se zbytky žíraviny neutralizují a opět omyjí
první pomoc při zasažení pocožky kyselinami či hydroxidy vodou. Při zasažení kyselinou se neutralizace provede 1 % roztokem hydrogenuhličitanu
sodného. Při zasažení roztokem hydroxidu se neutralizace provede 1 % roztokem kyseliny
citronové nebo zředěným octem.
methan
V určitém poměru se vzduchem vytváří výbušnou směs.
propan a butan
Bezbarvé hořlavé plyny, jejich směs se vzduchem v určitém poměřuje výbušná.
cyklohexan
Kapalná hořlavá látka.
ethylen
Bezbarvý hořlavý plyn, který tvoří se vzduchem výbušnou směs.
propylen
Hořlavý plyn.
acetylen
Plynná, bezbarvá, hořlavá látka, která tvoří se vzduchem výbušnou směs.
toluen
Při práci s toluenem je nutno vzít na vědomí, že jeho páry tvoří se vzduchem výbušnou
směs a škodí zdraví.
oxid uhelnatý, oxid dusnatý
Jedovaté plyny.
ethanol (ethylalkohol)
Příjemně vonící bezbarvá kapalina. Je hořlavý a jeho páry v určitém poměru se vzduchem
tvoří výbušnou směs. Pro technické účely se ethanol dodává jako "denaturovaný líh",
*
který obsahuje jedovaté příměsi, aby nemohl být použit k přípravě alkoholicky- nápojů.
Lidskému tělu však škodí i čistý ethanol, který obsahují všechny alkoholické nápoje. Opojné
účinky těchto nápojů jsou způsobeny tím, že ethanol přechází rychle do krve a působí na
nervovou soustavu. Již příjem malé dávky ethanolu snižuje citlivost smyslových orgánů.
Pokud je v krvi přítomno 2,5 až 3,0 desetin procenta (promile) ethanolu, upadá člověk do
bezvědomí a může i zemřít. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje v situacích, které
vyžadují lidskou pozornost (např. řízení motorového vozidla), a proto se provádějí příslušné
kontroly. Požívání alkoholických nápojů může vést k návyku, a končit obtížně léčitelným
onemocněním.
methanol (dřevný líh)

Je bezbarvá, kapalná, hořlavá a prudce jedovatá látka. Požití již velice malé dávky této látky
má u člověka za následek ztrátu zraku a smrt.
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Text v učebnici
Používá se jako složka do nemrznoucích chladících směsí (např. do chladičů motorů). Je
velmi jedovat}' a bylo již zaznamenáno několik úmrtí v případě, kdy došlo omylem k jeho
požití.
Bezbarvá krystalická látka. Je jedovatý a leptá pokožku.
Je bezbarvá, plynná, štiplavě páchnoucí jedovatá látka.
Bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina s typickým zápachem. Je zdraví škodlivý a jeho páry
se vzduchem vytvářejí výbušnou směs.
Štiplavě páchnoucí látka, která působí leptavě na pokožku.
Všechny látky jsou jedy, záleží pouze na dávce, zda se látka stane jedem.
Všechny pesticidy jsou jedy, a proto musíme úzkostlivě dodržovat návody výrobců. Požívání potravin znečištěných pesticidy poškozuje zdraví člověka.
Jsou uměle připravované nebo přírodní látky, které mění tělesný nebo duševní stav člověka.
Veškeré drogy, které vyvolávají změnu duševního stavu, jsou látky návykové. Při jejich
užití dochází k nápadnému otupování nejrůznějších schopností (postřehu, paměti, rozumového výkonu, náhlé výpadky pozornosti atd.) až k vážnému poškození zdraví, popřípadě
ke smrti. Nejznámější a nejrozšířenější drogy jsou ethanol a tabák.
Při dlouhodobější vyšší spotřebě nebezpečný a vede ke zdravotním problémům (např.
nemoci oběhového ústrojí, trávicí a dýchací soustavy, úrazy) až k celkovému úpadku
člověka. Je však nebezpečný po každém požití, protože je příčinou:
- pomalejšího reagování (lidově "zhoršeného postřehu"),
- přeceňování vlastních schopností a nedostatečné opatrnosti,
- zhoršení okrajového (periferního) vidění,
- útočnosti (agresivity), bezohlednosti,
- náhlého spánku s nebezpečnými následky.
Požití alkoholických nápojů řidiči před jízdou způsobuje téměř polovinu dopravních nehod
projednávaných před soudem. Ethanol se v lidském organizmu odbourává v játrech, kde
se mění na acetaldehyd. Pokud se acetaldehyd v organizmu objevuje ve větším množství,
vyvolává příznaky otravy, kterým se lidově říká "kocovina".
Velice nepříznivé účinky na organizmus má kouření tabáku. V tabákovém kouři není
škodlivý pouze známý nikotin, ale i dehet, oxid uhelnatý' a mnoho dalších jedovatých
látek. Lehčí otrava tabákem se projevuje bledostí, studeným potem, bolestí hlavy a
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Text v učebnici
pokleslou náladou. Dlouhodobé účinky jsou však daleko závažnější (zhoubné nádory,
nemoci cév a srdce, dýchací soustavy, poškození žaludku apod.).
Jsou návykové a jejich požívání vede k porušení zdraví.
Jejich požití vede k vyčerpanosti, která může mít vážné následky v poškození zdraví
člověka.
Je velmi zákeřný, protože po jeho aplikaci se dostavují deprese, které se odstraní až další
dávkou, a tak vzniká rychlý návyk.
Vyhlašuje se v případě nebezpečí zamoření daného prostoru otravnými látkami. V jednotlivých objektech (školy, obytné domy) se tento signál vyhlašuje údery na volně zavěšené
kovové předměty. V rozhlase se uvádí: "Pozor chemický poplach." Jestliže dojde k zasažení
prostoru jedovatými látkami je životně důležité použít dostupné prostředky protichemické
ochrany. K ochraně se používá ochranný oděv, popřípadě běžně dostupné nouzové
prostředky (ochranná maska, plastové pláštěnky, pryžové rukavice a boty, polyethylenové
sáčky aj.).
Je směs prachu, mlhy, kouřových zplodin. Má velmi nepříznivé účinky na lidský organizmus, pro některé jedince může být i životu nebezpečný.
Je hořlavý, se vzduchem tvoří třaskavý plyn, plamenem nebo jiskrou tako směs
vybuchuje.
Jsou tak reaktivní, že se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách. Všechny halogeny
jsou jedovaté, leptají sliznice, dráždí ke kašli.
Jsou jedovaté látky, leptají sliznice.
Jedovatá, plynná sloučenina síry s vodíkem, zapáchající po zkažených vejcích.
Bezbarvý plyn štiplavého zápachu.
Jsou součástí výfukových plynů, ve zvý šené koncentraci jsou jedovaté.
Nažloutlá voskovitá látka, velmi reaktivní, patří k silným jedům. Zápalky z bílého fosforu
se snadno zapalovaly, ale na druhé straně při jejich používání docházelo často k popáleninám. Mnozí sebevrahové oškrabávali z těchto zápalek fosfor a užívali ho jako
smrtelný jed.
Pro organizmy je jedovatý, používá se pro dezinfekci dřevěných sudů.
Jsou meziprodukty při výrobě kyseliny dusičné, jsou zdraví škodlivé, dráždí dýchací
cesty.
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r

e jedovatý, bezbarvý a bez zápachu. Na krevní barvivo hemoglobin se váže ochotněji
a pevněji než kyslík. Je součástí paliva svítiplynu a výfukových plynů, vzniká také při
nedokonalém spalování paliv v kamnech. Při otravě oxidem uhelnatým je nutné
postiženého vynést na čerstvý vzduch, přivolat lékaře a dávat postiženému dýchat
cyslík z dýchacího přístroje.
Zíraviny.
Zapáchá po chlorovodíku (dráždí dýchací cesty a leptá je).
Je to plyn zapáchající po hořkých mandlích. Je velmi jedovatý. Její soli nazýváme
kyanidy. Pokud jsou rozpustné ve vodě, patří k nejjedovatějším látkám (cyankáli je
kyanid draselný). Kyanovodík používali nacisté v plynových komorách koncentračních
táborů. Dnes se užívá k hubení potkanů nebo hmyzu v uzavřených prostorách, v některých státech v USA k popravám. Cynkáli dříve používali traviči, v dnešní době
mají kyanidy význam pro schopnost rozpouštět zlato při jeho získávání z rozmělněných
rud.
Otravy z poleptání vitriolem byly známé ještě v minulém století, tímto způsobem
odcházeli z tohoto světa, podle románu pro ženy a dívky, hlavně nešťastné a zamilované
služky.
Působí velmi leptavě, kůži barví žlutě. Je těkavá a dráždí dýchací cesty.
Hydroxidy ve svých vodných roztocích jsou silné žíraviny. Při poleptání hydroxidy
vzniká na postiženém místě mazlavý pocit jako u mýdla. S koncentrovanými roztoky
pracujeme v pryžových rukavicích. Protože silně poškozují pokožku, musíme znát
zásady první pomoci při poleptání zásadami. Stejně jako u kyselin je to v prvé řadě
proud pitné studené vody. Po delší době se postižené místo zneutralizuje roztokem
slabé kyseliny, např. kyseliny octové nebo kyseliny citronové. Při požití je nutné
vypláchnout ústa a po malých doušcích podávat v malém množství vodu. Podle rozsahu
postižení je nutná lékařská pomoc.
Od počátku své existence lidé zápasí s přírodními živly (požáry, záplavy, zemětřesení,
počasí apod.). Vědeckotechnickou revolucí se k těmto vlivům přiřadila další nebezpečí
vzniku mimořádných událostí (výbuchy, terorismus, úniky chemických a radioaktivních
látek). Bohužel, veškerá rizika si člověk uvědomí obvykle až po havárii či živelné pohro-
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Text v učebnici
mě. Rozbory všech těchto mimořádných událostí ukázaly, že se vzniklá panika ruku
v ruce s neznalostí podílí na ztrátě životů a škod na majetku víc než sama mimořádná
událost. Proto se ve všech civilizovaných zemích světa klade velký důraz na osvětu
a výchovu obyvatel. Ochrana života, zdraví, majetku a v neposlení řadě i životního prostředí patří k základním úkolům orgánů státní správy a samosprávy. Proto stát ve spolupráci s úřady měst a obcí vytváří záchranný systém s cílem účinného působení v případě vzniku nenadálých živelných nebo průmyslových havárií, poskytovat pomoc postiženým a snižovat následky těchto nehod na obyvatele.
Mezi mimořádné události a krizové situace související s chemií patří především výrony
nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. úniky amoniaku z chladícího zařízení, únik
chloru z úpravny vody, clilorovodíku nebo i jiných plynů z chemických provozů apod.),
smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší, ale také rozsáhlé dopravní havárie vozidel převážejících chemické látky, případně také havárie na železnicích i letecké
katastrofy.
Nebezpečí je celá řada a následující informace nemohou dát vyčerpávající návod na
jednání při mimořádné události, mají však upozornit na možná nebezpečí a dát stručný
návod, jak se v případě jejich vzniku zachovat a jednat.
Uveďme nejprve obecné zásady chování při mimořádných událostech:
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve na tato tísňová
telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor
155 Středisko územní záchranné služby
158 Policie ČR
156 Městská policie
- Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
- Nejdříve chraňte život a zdraví, pak teprve majetek.
- Nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny.
- Zbytečně netelefonujte, telefonní síť budou potřebovat záchranáři.
- Pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům.
1 - Pokud si někdo jiný signálu sirény nevšiml, upozorněte ho na nebezpečí.
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Text v učebnici
- Řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samospráv}'.
- Nešiřte poplašné a neověřené zprávy.
- Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku
bytu (nebo domu) nebo do okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení
pro záchranné složky.
Chemická havárie
- Pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům.
- Neukrývejte se do sklepa (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch).
- Na ústech a nose si přidržujte navlhčenou poskládanou tkaninu.
- V domě nebo bytě uzavřete dveře, okna, vypněte ventilaci, utěsněte ventilační otvory.
- Oblepte mezery mezi okny a okenními rámy lepicí páskou.
- Sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích.
- Připravte si improvizované prostředky individuální ochrany.
- Uhaste otevřený oheň, vypněte plynové spotřebiče atd.
- Zabezpečte domácí zvířata krmením a vodou, uzavřete je.
- Byt nebo dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálního sdělení.
- Zdržujte se v místnosti, tkerá je na straně odvrácené od havárie.
Dojde-li k chemické havárii nebo požáru se vznikem toxických spalin a vy jste nuceni
opustit byt nebo dům, je nutné použít ochranný oděv a masku. Pokud je nemáte
k dispozici, je možné se chránit improvizovanými prostředky, které si připravíte svépomocí.
Pro ochranu dýchacích cest použijeme:
- vodou navlhčené roušky ze složeného kapesníku, ručníku nebo utěrky přiložené k nosu
a ústům
- navlhčeno buničitou vatu
- mnohonásobně přeložený navlhčený toaletní papír, ubrousky apod.
Pro zvýšení ochranného účinku je možné namočit roušku do roztoku octu nebo kyseliny
citronové k ochraně proti amoniaku, do roztoku jedlé sody k ochraně proti chloru, oxidu
siřičitému apod.
Oči si chráníme uzavřenými brýlemi (např. lyžařskými), větrací otvory brýlí zalepíme
izolepou.
Ruce si chráníme pryžovými rukavicemi nebo rukavicemi používanými pro úklid, nohy
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21

acetylen

23

benzen

26

naftalen
toluen
zemní plyn

28

benzín
bezpečnostní předpisy

x

Text v učebnici
gumovými holínkami, nechráněné části omotáme kusem látky nebo igelitu.
Ochranu celkově zvyšuje kombinace oděvů, např. oblek a pláštěnka, kombinéza
s pláštěm apod.
líká se mu také důlní plyn. Mnohá neštěstí v uhelných dolech byla způsobena nepozorovaným únikem methanu, který tvoří s kyslíkem výbušnou směs.
3
ozor - směs propan-butan je těžší než vzduch, proto se nesmí skladovat ve sklepech
a používat v uzavřených místnostech.
Je to bezbaný, hořlavý plyn, který tvoří se vzduchem výbušnou směs. Pro běžné
použití se dodává v ocelových lahvích označených bílým pruhem.
Má charakteristickou aromatickou vůni, ale pozor - jeho páry jsou zdraví škodlivé
(mohou vyvolat vznik rakoviny). Benzen je nebezpečný také tím, že je velmi hořlavý.
Je to bílá, krystalická látka charakteristického zápachu, hořlavá.
Páry toluenu tvoří se vzduchem výbušnou směs a jejich vdechování poškozuje zdraví.
Manipulace se zemním plynem vyžaduje zvýšenou opatrnost - při jeho úniku v uzavřených prostorách hrozí nebezpečí výbuchu a udušení z nedostatku kyslíku.
Hořením benzínu vznikají spalné plyny obsahující jedovaté zplodiny jako je oxid
uhelnatý, oxidy dusíku a sloučeniny olova.
hasicí látka
¡použití
omezení
voda
!k hašení pevných látek, nesmí se používat na elektrické zařízení
jkteré s vodou nereagují pod napětím
písek
¡k hašení menších
nepoužívat k hašení jemné elektroniky
¡požárů tam, kde není
¡vhodná voda
oxid uhličitý
jk hašení el. zařízení
nesmí se používat k hašení prachu a
(sněhové hasicí
¡pod napětím (nevede
lehkých kovů
přístroje)
¡'el. proud)
pěna (obsahuje
¡k
• hašení pevných látek nesmí se používat na elektrické zařízení
pod napětím
C0 2 a vodu)
¡i kapalin
halony (halogen- ík hašení kapalin a
použití není omezeno (nevede el. proud)
deriv. uhlovodíků) i plynů
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Učebnice
Klíčová slova
- str.
31
sthanol

methanol
ethylenglykol

32
33

fenol
fenol (kyselina karbolová)
halogenderiváty uhlovodíků
formaldehyd (methanal)

acetaldehyd
aceton
46

Polyvinylchlorid
*

47

polystyren
plasty

49

kyselina acetylsalicylová
pesticidy

50

drogy

Text v učebnici
Bezbarvá těkavá kapalina. Je hořlavý a jeho páry h oři se vzduchem vý bušnou směs.
->ro technické účely se vyrábí tzv. denaturovaný líh, který- obsahuje jedovaté příměsi,
aby nemohl být použit jako alkoholický- nápoj. Lidskému organizmu škodí i čistý
ethanol - menší dávky snižují citlivost smyslových orgánů, větší dávky (asi 5 promile
alkoholu v krvi), způsobují bezvědomí i smrt. Pravidelné užívání alkoholu vede k závislosti. Požití alkoholických nápojů je zakázáno před výkonem činnosti, která vyžaduje
soustředění a pozornost (př. řízení motorových vozidel).
Je to hořlavá a prudce jedovatá kapalina. Požití malé dávky způsobuje oslepnutí a smrt.
Je to olejovitá kapalina dobře rozpustná ve vodě, jedovatá. Používá se do nemrznoucích
chladicích směsí.
Pozor leptá kůži.
Je to jedovatá krvslalická látka, leptá pokožku.
Jsou většinou jedovaté látky. Používají se jako rozpouštědla.
Je to štiplavě páchnoucí jedovatý plyn, dobře rozpustný ve vodě. Slouží jako dezinfekční
látka, konzervační prostředek biologických preparátů, používá se při výrobě dřevotrisek
lepených formaldehydovými pryskyřicemi, ohrožuje naše zdraví (uvolňuje se
jedovatý formaldehyd).
Těkavá kapalina se štiplavých zápachem.
Páry acetonu jsou zdraví škodlivé a nebezpečné tím, že tvoří se vzduchem třaskavou
směs.
Hořením PVC vznikají zdraví škodlivé zplodiny, samotný vinylchlorid je karcinogenní
(může vyvolat rakovinu). Je také nevhodné spalování vý robků z PVC v kamnech,
neboť se teplem rozkládá (depolymeruje) na jedovatý vinylchlorid.
Spalováním polystyrenu vznikají toxické (jedovaté) plyny.
Odpady z plastů znečisťují přírodu. Mnohé z nich jsou hořlavé a při jejich hoření vznikají jedovaté látky.
Lék tlumící bolest, snižuje horečku a působí proti zánětům. Antibiotika, ničí bakterie
a jsou velmi účinné při léčení infekčních chorob.
Ničí rostliny a živočišné škůdce, jsou jedovaté, proto musíme při jejich použití dbát
zvýšené opatrnosti. Jejich nadměrné množství znečišťuje přírodu.
Drog}' vyvolávají změny duševního i tělesného stavu. Jsou to návykové látky. Závislost
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Učebnice
- sír.
50
drogy
doping

Klíčová slova

ethanol

Text v učebnici
vede k poškození rozumových schopností, zdraví a často končí smrtí jedince.
e používání drog ke zvýšení fyzického výkonu. Podle lékařů se každý sportovec, který
jere povzbuzující prostředky, vystavuje nebezpečí poškození zdraví. Tělo je s jejich pomocí extrémně zatěžováno a dostává se do "vyšších obrátek", než je normální. Tak
mohou některé orgány dřív vypovědět činnost. Navíc trpí ledviny, srdce a játra.
rychlost štěpení alkoholu v těle člověka 0,1 g /1 hod. / 1 kg
alkoholický nápoj objem (v litrech)
¡hmotnost řidiče 80 kg hmotnost řidiče 60 kg|
Lpivo

51

nikotin

kofein
heroin, pervitin, LSD, kokain
otravné látky

chlor, yperit
chlor
yperit
52

jak se chovat při mimořádné
situaci vyvolané únikem chemických látek

10°

0,5j_2 hodiny

3 hodinv

0,5_j_3 hodiny
4 hodiny
pivo 12°
0,2_J_3 hodiny
4 hodinv
víno přírodní
4 hodiny
destilát 40 %
0,05 ¡3 hodiny
Je součástí tabáku, jehož kouření patří k škodlivým návykům. V tabákovém kouři je
mnoho jedovatých látek, jako je oxid uhelnatý a dehet. Dlouhodobé kouření způsobuje
vážná onemocnění, např. rakovinu plic, poškození cév, srdce a žaludku.
Obsažený v kávě a coca-cole je jen mírně návyková droga. Povzbuzuje nervová
centra a proto působí osvěživě.
Jsou to velmi nebezpečné drogy a jejich distribuce je zákonem zakázána.
Chemické látky, které mají zhoubný účinek na živé organizmy. Člověku mohou
způsobit těžké poškození zdraví a přivodit smrt. Působí ochrnutí nervové soustavy,
nazývají se nervově paralytické otravné látky.
Otravné plynné látky.
Otravná dusivá látka - způsobuje smrt udušením.
Zpuchýřující otravná látka, která proniká oděvem, obuví, způsobuje na pokožce
puchýře, vředy, nakonec smrt.
Při ohrožení otravnými látkami je třeba dodržovat tento postup:
- vyhlásit signál "Pozor, chemický poplach" sdělovacími prostředky nebo úderem
na volně zavěšený kovový předmět
- využít, pokud je dostupný, protichemický kryt
- použít prostředky individuální ochrany - ochrannou masku a ochranný oděv.
Nejsou-li tyto speciální prostředky k dispozici, nahradíme je pláštěnkou, gumovými
rukavicemi, holínkami a polyethylenovými sáčky.

Učebnice
Ctrnáctová,
H., Zemánek,
F., Svobodová, M.,
Dušek, B.:
Chemie pro
osmý ročník
ZŠ.
[13]

Učebnice
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4
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5

laboratorní řád

6

aby práce v laboratoři byla
bezpečná

Text v učebnici
Vybavení místnosti pro chemické pokusy by mělo zajistit bezpečnou práci.
Skutečná chemická laboratoř má vyšší stoly, aby chemik mohl pracovat ve stoje
a včas mohl v případě nebezpečí od stolu odstoupit. Laboratorní stůl je vybaven
přívodem vody, el. proudu a plynovými kohouty. Desky stolů jsou z nehořlavého materiálu
cterý je odolný vůči chemikáliím. Součástí LCH je ohraničený prostor s dokonalým větráním - digestoř.
Na odděleném místě jsou ochranné pomůcky (brýle, obličejový štít), lékárnička a nádoby na odpad
skla a zvláštních chemikálií. Nesmí chybět ani laboratorní řád.
1. Do chemické laboratoře přicházej ve vhodném oblečení. V laboratoři nejez a nepij.
2. Před začátkem práce zkontroluj své pracovní místo, pročti pracovní návod a zkontroluj pomůcky.
3. Při práci udržuj na stole pořádek, sleduj průběh pokusu a bezdůvodně neopouštěj své
místo.
4. Po skončení pokusu ukliď na určené místo odpadní látky, umyté pomůcky ze skla a
a další potřeby a dokonči záznam o práci - laboratorní protokol.
5. Jakoukoliv závadu během pobytu v laboratoři (rozbití skla, rozlití chemikálie či zranění
ihned hlas učiteli.)
Hlavní nebezpečí spočívá v neznalosti, neopatrnosti a v nepořádku. Při nesprávném zacházení se sklem nebo při nesprávném zahřívání pevných a kapalných látek ve zkumavce
ohrožujete nejen sebe, ale současně i své spolužáky. Chemikálie jsou drahé - odebíráme
je vždy jen čistou lžičkou nebo pipetou a jen v přiměřeném množství. Sklo pálí ještě
dlouho po tom, co jste ho přestali zahřívat. Při práci s hořlavými kapalinami nebo látkami, které vytvářejí se vzduchem výbušné směsi, nesmí být v blízkosti otevřený oheň.
Zásadně nesmíme používat látky z neoznačených nádob. Pokud sami látku při pokusu
připravíte, vždy ji označte názvem nebo vzorcem, popřípadě popisem přípravy. S některými látkami, které jsou označeny výstražným symbolem (žíraviny, hořlaviny), smíte
sice pracovat, ale pouze podle pokynů učitele a pod jeho dozorem. Doma s takovými látkami sami pracovat nesmíte. S chemikáliemi, které patří mezi zvláště nebezpečné jedy,
smí pracovat pouze dospělá osoba, která k tomu má oprávnění. Některé látky ze skupiny
ostatních jedů použijete v pokusech pod dohledem učitele. Prvním nejdostupnějším
prostředkem první pomoci při drobném popálení nebo polití chemikálií je proud vody.

Učebnice

Učebnice
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- str.
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58
63
66

fosfor
peroxid vodíku
oxid uhelnatý

67
94
96

oxid siřičitv
oxid dusičitý
vodík
kyselina sírová

98
101
114

kyselina dusičná
hydroxid sodný, draselný
uhličitan sodný

117

síran měďnatý

10

hořlaviny
oxid uhelnatý
hořlavé plyny, látky v práškovém stavu

Text v učebnici
^opálené místo se prudce ochladí, žíravina se zředí a její účinky se tím zmenší. I oči
vyplachujeme nejdříve proudem vody, pokud se do nich dostanou kapky chemikálie.
Vždy však musí následovat lékařské ošetření.
liziko koroze nebo poleptání, nebezpečí popálení, riziko toxicity, nebezpečí otravy,
zadušení, požárně nebezpečné látky, nebezpečí požáru, nebezpečí výbuchu, nebezpečné
ionizující záření.
Při práci v chemické laboratoři nikdy látky neochutnáváme. Také neochutnáváme neznámé
látky (látky z neoznačených nádob).
S chlorem pracujeme na dobře větraném místě (nejlépe v digestoři)! Chlor je jedovatý
plyn s dráždivými účinky!
Patří mezi zvláště nebezpečné jedy!
Působí jako žíravina!
Je to jedovatý plyn. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých látek (dřevo, uhlí,
benzín aj.).
Vzniká při hoření síry, je to plyn štiplavého zápachu.
Je to hnědočervený páchnoucí a jedovatý plyn.
Čistý vodík je hořlavý, směs vodíku se vzduchem je výbušnou směsí.
Koncentrovaná kyselina je silnou nebezpečnou žíravinou. Při práci je nezbytné používat
ochranné pomůcky. Leptá pokožku a sliznice, zvláště nebezpečná je pro oči.
Patří mezi žíraviny a silné kyseliny.
Jsou to žíraviny!
Je to sůl silné zásady (hydroxidu sodného) a slabé kyseliny uhličité. Její roztok reaguje
zásaditě!
Tato látka patří mezi ostatní jedy. Pokud ji při pokusech používáme, musíme si pečlivě
po práci umýt ruce.
Látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku
plamenu.
Ve vnitřní části plamenu parafínové svíčky je nespálený oxid uhelnatý. Je smrtelně jedovatý.
Hořlavé plyny a pevné látky v práškovém stavu (př. uhelný prach, mouka, hořčík, dokonce
železo) smíchané se vzduchem se snadno zapálí už při nízké teplotě. Při určitém
složení takové směsi může dojít i k výbuchu.
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Učebnice
Klíčová slova
- sír.
10
nebezpečné hořlaviny

značky výstrahy
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nebezpečný oheň

hašení

36

methan
oxid uhelnatý

zemní plyn

v
39

tetraethylolovo

47
54

benzen
methanol
ethanol

Text v učebnici
Vlezi nebezpečné hořlaviny patří hořlavé kapaliny (např. benzín, ethanol, ether, toluen,
jenzen). Těchto látek se v domácnosti nesmí skladovat velké množství a při jejich používání nesmí být blízko otevřený oheň. Hořlaviny musí být označeny symbolem výstrahy.
Nebezpečí výbuchu, požárně nebezpečné látky, nebezpečí požáru, nebezpečí otravy,
zadušení.
Nekontrolované a nežádoucí hoření je požár. Může způsobit obrovské škody, ohrožuje
lidské životy i přírodu. Nejlepší ochranou proti požáru je znalost vlastností látek, opatrnost a svědomitost.
Při hašení hořící látky jde buď o zamezení přístupu kyslíku, nebo o ochlazení látky na
teplotu nižší než je teplota hoření. Výhodné je oba způsoby spojit. Mezi hasební prostředky
patří písek, voda, oxid uhličitý. V obytných budovách, skladech i dopravních prostředcích musí být k dispozici vhodné hasicí přístroje.
Hořlavý- plyn z bažin. Jeho směs se vzduchem je výbušná, stačí i elektrická jiskra, aby
došlo k výbuchu. Cisty- methan po zapálení klidně hoří.
Váže se na krevní barvivo hemoglobin mnohem pevněji než kyslík. Již 0,07 % objemu
CO ve vzduchu snižuje schopnost krve přenášet kyslík na polovinu. První pomocí je
dostatek čerstvého vzduchu!
Do zemního plynu se záměrně přidává páchnoucí přísada, aby se jeho únik dal zjistit.
Ucítíme-li při vstupu do budovy zápach plynu, nesmíme použít zvonek, elektrický vypínač
a pochopitelně žádný přímý plamen (nebezpečná je i zapálená cigareta). Nezjistíme-li
příčinu úniku plynu, informujeme ihned plynárenskou službu, popřípadě policii nebo
hasiče.
Donedávna se do benzínu přidávala organická sloučenina zvyšující oktanové číslo tetraethylolovo. Při spalování pohonné směsi se dostávají sloučeniny olova s výfukovými
plyny do ovzduší. Sloučeniny olova jsou jedovaté látky.
Hořlavá, jedovatá kapalina. Páry benzenu mají rakovinotvorné účinky .
Je to zvláště nebezpečný jed! Již při požití malé dávky dochází k oslepnutí nebo až ke
smrti. Je to hořlavá kapalina. Při práci s ní nesmí být v blízkosti otevřený plamen.
Patří k látkám, při jejichž častém požívání se postupně vytváří závislost. Projevuje se
nutkavou potřebou příjmat další a další dávky této látky. Malé dávky později nestačí,
aby člověk dosáhl původních pocitů, musí dávky zvyšovat - vytváří se návyk. Vzhledem
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Text v učebnici
c těmto vlastnostem patří ethanol mezi drogy. Řidiči motorových vozidel nesmí před
jízdou požívat alkoholické nápoje! Již velmi malé množství ethanolu v krvi - půl až
jeden a půl desetiny procenta (promile) - snižuje celkovou vnímavost a zpomaluje pohybové reakce. Je to hořlavá kapalina. Někdy se do ethanolu přidává páchnoucí přísada
(denaturuje se), aby nemohl být použit pro výrobu alkoholických nápojů. Běžně se mu
říká denaturovaný líh.
Je jedovatý. Používá se ve výrobcích pro automobilisty - do nemrznoucích směsí.
Je to pevná, bělavá, na vzduchu tmavnoucí žíravá látka.
Je to štiplavě páchnoucí bezbarvý a jedovatý plyn. Při dlouhodobém působení má rakovinotvorné (kancerogenní) účinky.
Jeho páry se vzduchem po zapálení vybuchují, aceton je hořlavina!
Je to jedovatá kapalina typického zápachu.
Většina syntetických přípravků patří mezi jedy. Pesticidy používáme jen v nejnutnějších
případech a vždy postupujeme podle návodu odborníka.
Slovem droga se původně označovaly pouze suché části rostlin nebo živočišné produkty
sloužící k léčebným nebo rituálním účelům. Dnes se tímto slovem obvykle označují
smutně proslulé zneužívané látky přírodního i syntetického původu (marihuana, kokain,
pervitin, ethanol a další). Nebezpečí těchto látek je v tom, že vedou k závislosti a návyku.
Slovem toxikomanie se označuje chorobná potřeba opakovaného příjmu tzv. euforizujících látek.
Narkomanie je starší označení. Znamenalo závislost na prostředcích s narkotickým účinkem (opium, morfin).
V obou světových válkách byly použity chemikálie se záměrem zničit nebo oslabit nepřítele (chlor, fosgen, COCl2, slzotvorné plyny a nervové jedy, což jsou většinou organické
sloučeniny fosforu, poškozující nervovou soustavu). V každém státě musí být pamatováno
na ochranu obyvatel v případě nebezpečí ohrožení těmito látkami.
Chemické látky, o nichž je známo, že poškozují organizmus člověka již v malých dávkách,
jsou zahrnuty v Seznamech zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů, omamných a psychotropních látek (to jsou látky ovlivňující duševní činnost, vyvolávající halucinace apod.).
Naše zdraví mohou ohrozit jednorázově nebo při dlouhodobém požívání rostlinných či
houbových jedů, látky vznikají při nevhodné kuchyňské úpravě pokrmů (zejména při smažení)
nebo v pokrmech déle skladovaných nebo ohřívaných, látky z vody nebo vzduchu (při
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Text v učebnici
spalování plastů, výrobků z PVC, pneumatik aj.) nebo skladováním netříděného či nebezpečného odpadu na neřízených skládkách. Některé látky nepoškozují člověka hned, ale
až po dlouhé době působení. Patří k nim kancerogeny - látky s rakovinotvornými
účinky.
Se vzduchem tvoří třaskavou směs. Směs vodíku se vzduchem vybuchuje v širokém rozmezí 4 - 75,6 % vodíku, k zapálení stačí i elektrická jiskra, dokonce i statická elektřina.
S vodíkem je třeba zacházet velmi opatrně.
Je velmi hořlavý plyn.
Hoření je chemický děj, do něhož vstupují nejméně dvě látky z nichž jedna je obvykle kyslík.
Aby se látka vzňala, musí být schopna slučovat se s kyslíkem. Druhou podmínkou hoření je
dostatečný přístup vzduchu. Zabrání-li se styku látky se vzduchem (např. tun, že se nad
hladinou hořlaviny udržuje dusíková "atmosféra") nelze látku zapálit.
Třetí podmínkou hoření je, že látka musí být zahřáta na určitou teplotu, které říkáme teplota
zápalná. Různé látky mají různě vysokou zápalnou teplotu. Zápalná teplota dřeva je vyšší než
zápalná teplota papíru. Některé látky mají velmi nízkou zápalnou teplotu (bílý fosfor má
zápalnou teplotu jen o málo vyšší než je teplota těla). Na základě těchto poznatků
lze vysvětlit hašení.
Malý oheň lze uhasit tím, že hořící látku přikryjeme silnější textilií, která se ještě
nevznítí, zamezí však přístupu vzduchu. Malé požáry v uzavřených místnostech se
naplno rozhoří v okamžiku, kdy je místnost otevřená a k plameni se dostává větší
množství vzduchu.
Při hašení vodou se zamezuje přístup vzduchu a současně se snižuje teplota hořící látky.
Voda se totiž odpařuje a k tomu potřebuje tepelnou energii, kterou odnímá hořící látce.
Trvá-li odpařování dostatečně dlouho, sníží se teplota hořící látky pod zápalnou teplotu a
oheň je uhašen. Některé látky nelze vodou hasit. Jestliže hoří elektrické vedení pod proudem,
pak je nebezpečí, že z pramene vody se stane vodič, elektřina po něm přejde a může zranit,
nebo dokonce usmrtit. Dále pak nelze hasit látky, které jsou lehčí než voda; voda je "nepřekryje" a její působení nemá žádný účinek.
V takových případech používáme pěnových, sněhových nebo práškových hasicích přístrojů.
Z těchto přístrojů se uvolňuje nehořlavá látka (často oxid uhličitý, někdy ve formě "suchého
ledu"), zamezí přístupu vzduchu a požár je uhašen.
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9
12
13

22

methan, ethan
propan
acetylen (ethyn)
benzen

halogenderiváty - chloroform
tetrachlormethan
chlormethan

24

methanol

25

ethanol

Text v učebnici
•Joření je prudká chemická reakce doprovázená vý vojem tepla a světla. V běžném životě jde
o slučování látek se vzdušným kyslíkem.
Vlá žlutozelenou barvu a je jako všechny halogeny jedovatý.
dráždí ke kašli, je nepříjemný. Zhoubný pro různé mikroorganizmy - bakterie, kvasinky a jiné.
Oslabuje dýchací orgány. Tento plyn vdechují obyvatelé krajů, kde se v nadměrné nůře spaluje
mědé uhlí. Jsou-li povětrnostní podmínky nepříznivé, dusivý plyn se hromadí a lidé trpí.
Leptá organické látky.
Nikdy nelijeme vodu do kyseliny, vždycky kyselinu do vody!
Je cítit ze zkažených vajec. Je však velmi jedovatý !
Sloučenin dusíku je celá řada, jsou mezi nimi výbušniny i prudké jedy.
Je samozápalný.
Je obsažen ve výfukových plynech, vzniká při nedokonalém spalování uhlí za omezeného přístupu
vzduchu a je součástí svítiplynu. Svítiplyn nesmí unikat do místnosti. Kouřové plyny z kamen nesmí
unikat mimo odtah. Motor auta nebo motorky nikdy nenecháme spuštěný v uzavřené garáži.
S dusíkem se slučuje uhlík na částici - CN, která není schopna samostatné existence. Ve spojení
s jinými prvky (vodíkem, draslíkem....) dává velmi jedovaté sloučeniny - kyanidy. Z nich je nejznámější kyanid draselný - cyankáli - prudký jed, jehož smrtelná dávka je 0,1 g.
Ethan je obsažen v zemním plynu a je stejně hořlavý jako methan.
Propan je obsažen také v zemním plynu a je hořlavý.
Hořlavý plyn, který hoří svítivým a čadivým plamenem.
S tímto typem uhlovodíku se můžeme seznámit například jako cyklisté. Lepidlo používané k opravě
duší je roztok pryže v kapalném uhlovodíku, který má charakteristický zápach po hořkých mandlích.
Pozor! Vdechování par je škodlivé, může způsobit rakovinu! Tento uhlovodík se nazývá benzen.
Má narkotické účinky, jeho rozkladem vzniká jedovatý plyn fosgen.
Používal se jako náplň hasicích přístrojů. Postupem času byly prokázány jeho karcinogenní účinky, proto se dnes nahrazuje jinými, zdraví neškodlivými látkami.
V lékařství se používá jako lokální anestetikum (látka, která způsobí místní znecitlivění
tkáně).
Methanol je velmi jedovatý. Způsobuje oslepnutí, těžší otravy končí smrtí. Jeho nebezpečí je zvýšeno tím, že je často zaměňován za ethanol. Je hořlavý.
Hořlavý, hoří namodralým plamenem.
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Text v učebnici
Využívají se jeho desinfekční účinky-, obvykle ve směsích s mýdlovými roztoky (lyzol,
carbolová voda). Jedná se pouze o hrubou desinfekci, například k čištění podlah,
desinfekční účinky fenolu vyplývají z jeho schopnosti srážet bílkoviny v bakteriích a
tím je zničit. Pozor, při práci s fenoly musíme být opatrní, neboť leptají pokožku!
5
oužíváme-li k desinfekci lyzol, pracujeme vždy v rukavicích.
Štiplavý plyn, jehož vodný roztok se jmenuje formalín. Má desinfekční účinky, není
však vhodný k vnitřnímu použití.
Bezbarvá kapalina ostrého zápachu.
Je to bezbarvá, hořlavá a těkavá kapalina charakteristického zápachu. Páry acetonu
tvoří se vzduchem výbušnou směs, proto musíme při práci s touto látkou důkladně
větrat a nesmíme kouřit.
Je kapalina se zápachem po hořký ch mandlích.
Zápach zplodin - štiplavé, jedovaté zplodiny.
Jsou-li podávány v menších dávkách, uklidňují nervovou soustavu pacienta. Běžně
užívané hypnotikum je například Rohypnol. Hypnotika patří mezi léky, na něž lze
vypěstovat závislost, proto nesmí být užívána dlouhodobě a jsou vázána na lékařský'
předpis.
Jsou návykové, mohou být užívány pouze na lékařský předpis.
Jsou v přesně stanovených dávkách využívány jako léčiva, ve větším množství však
působí jako jedy.
Jde o látku obsaženou v pepři. Je podstatně méně jedovatý, než většina ostatních
alkaloidů.
Je obsažen v látce, která se nazývá opium (je to vlastně šťáva z nezralých makovic). Má
uklidňující vliv na centrální nervový systém, tlumí mozkovou činnost, zejména vnímání
bolesti. Je návykový - člověk, který jej požije, pociťuje zprvu příjemné stavy, po nichž
však následují úzkosti a deprese, které se postižený snaží řešit další dávkou morfia.
Organizmus se oslabuje, klesá zejména jeho odolnost vůči běžným infekcím. Lékaři
používají morfium k tlumení bolestí při nádorových onemocněních, těžkých poraněních
apod. Vyskytuje se také ve velmi nebezpečné látce - heroinu, který patří mezi tzv.
"tvrdé drogy".
Je rovněž obsažen v opiu. Je méně návykovou látkou než morfin a jeho účinky jsou

Učebnice
Los, P.,
Klečková, M.,
Hejsková, J.:
Chemie se
nebojíme.
2. díl chemie
pro ZS.
[16]

Učebnice
Klíčová slova
- str.
44
codein
cokain
cofein

45

drogy
drogy a jejich účinek na
organizmus

*

Text v učebnici
o něco slabší. Používá se jako lék proti kašli a je rovněž obsažen v některých analgeticách.
Cokain je návyková droga. U nás je používán minimálně jako lokální anestetikum
(způsobuje pouze místní znecitlivění) při očních operacích.
Vyskytuje se v kávě. Při nadměrném užívání se může stát do určité míry návykový.
. eho "nedostatek" se pak projeví bolestmi hlavy a zvýšenou únavou.
Všechny drogy jsou bez výjimky ve svých důsledcích škodlivé a většinou také návykové.
iSkupina
Droga
Účinky
Rizika
Opiáty
Kódem
Potlačené bolesti, ztrá- Rozvoj závislosti,
Braun
ta postřehu, útlum.
zvyšování tolerance,
Heroin
snížení sexuálního
zájmu, ztráta potence,
poruchy základních
tělesných funkcí (zažívání, oběhu krve),
nezájem o okolí.
Stimulační drogy Pervitin
Zrychlení postřehu,
Nárůst tolerance,
Amfetamin
smžení únavy, zmen- psychická i fyzická
Kokain
šení chuti k jídlu.
závislost, poruchy
duševní činnosti,
Crack
přeludy, útočné
chování.
Těkavé látky
Toluen
Duševní obluzení,
Poškození centrálnízměny vnímání,
ho nervstva (mozku,
spánek.
míchy), jater, tvorby
krve, funkce plic,
zástava dechu, poruchy krevního oběhu,
zvýšené nebezpečí
akutní otravy.
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Text v učebnici

Učebnice

LSD, Acid, Trip,
Vlescalin, Psylocibin,
Synt. drogy (DCP,
STP, MDMA)

oruchy smyslového
vnímání, přeludy,
ovlivnění schopnosti
poznávat.

Tlumivé látky

Bypnotika
Barbituráty
Analgetika
Marihuana
Hašiš

Ztráta postřehu, zpomalení myšlení a řeči.

sychedelika

hoření (spalování)

zacházení s hořlavinami
teplota vzplanutí
zápalná teplota (tep. vznícení)
plamen
zápalná teplota a teplota
vzplanutí

látka
hlavička zápalky
papír
dřevo
dřevěné uhlí
benzín

Změny nálady, poruchy vnímání, přeludy.

Vznik závislosti,
ztráta pocitu vlastní
osobnosti, zhoršené
sebeovládání a
rozhodování.
Rozvoj fyzické a
duševní závislosti.

Neschopnost soustředění, přeludy, náchylnost k infekcím,
poškození sexuálních
schopností, riziko
vzniku nádorový ch
onemocnění.
Je to prudká exotermická reakce doprovázená vývojem světla, tepla. Vzniká při ní
plamen. Hoření je nejčastěji chápáno jako reakce látky se vzdušným kyslíkem; látka
se obvykle vznítí plamenem, při čemž se uvolňuje teplo a světlo.
Pro bezpečné zacházení s hořlavými látkami je důležité znát jejich zápalnou teplotu
(teplotu vznícení), případně teplotu vzplanutí.
Udává nejnižší teplotu kapalné látky (hořlaviny), při níž od přiloženého plamene
(pozor na jiskry!) vzplanou páry nad její hladinou.
Udává nejnižší teplotu, při které se látka ve styku se vzduchem samovolně vznítí a hoří.
Plamen je sloupec hořících plynů a par.

Konopí

67

3

5

zápalná teplota (°C)

teplota vzplanutí (°C)
60 j
250!
150-250!
200 - 280i
220-300!
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67

zápalná teplota a teplota
vzplanutí

68

hořlavé plyny

plasty

69

hašení hořících látek

obecný postup při likvidaci
požáru

Text v učebnici
zápalná teplota (°C)
j teplota vzplanutí (°C)
átka
černé uhlí
350-600!
ethanol
404|
12
aceton
500|
9
diethyleter
180!
-40
jenzen
580!
-11
Zvlášť nebezpečné jsou hořlavé plyny, které vytvářejí se vzduchem třaskavé směsi,
např. acetylen, vodík, methan, oxid uhelnatý a sulfan. Pozor! Pouze směs sulfanu
se vzduchem poznáme čichem, ostatní uvedené plyny nemají charakteristický zápach.
Přítomnost nebezpečné třaskavé směsi proto ani nepoznáme. Velmi nebezpečné jsou
také páry hořlavých kapalin, např. benzínu, acetonu a některých ředidel. Páry mohou
v uzavřené místnosti vzplanout od otevřeného ohně nebo pouhé jiskry (stačí zapalovač,
karma, cigareta, špatný elektrický vypínač). Proto pracujeme s hořlavými kapalinami
pouze v dobře větrané místnosti.
Ve škole, doma, v klubovnách i jinde stále více používáme ještě jednu skupinu vy soce hořlavých
látek, plastické hmoty. Patří mezi ně polystyren, polyethylen, viskoza a mnoho dalších. Musíme
dbát na to, aby se nedostaly do blízkosti ohně.
Doma, ve škole, v zaměstnání i v přírodě musíme dodržovat bezpečnostní zásady a
počínat si tak, abychom nezavinili požár, ba dokonce abychom požárům předcházeli.
Vznikne-li v naší blízkosti požár okamžitě přivoláme pomoc dospělých a případně
požární jednotky - telefon 150.
Odstranit dostupné hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti ohně. Ihned likvidovat
oheň vhodným hasicím prostředkem. K hašení požáru se nejčastěji používá voda,
která hořící předmět ochlazuje a omezuje přístup vzduchu k hořícímu předmětu. Nesmí
se však použít k hašení elektrického zařízení pod napětím, neboť voda vede elektrický
proud. Další hasící látkou je písek, který se používá k likvidici menších požárů na
volném prostranství (ochlazuje a zabraňuje přístupu vzduchu k hořící látce). Většina
budov je vybavena hasícími přístroji, které slouží k rychlému uhašení malých požárů.
Tyto přístroje mají různou náplň, existuje např. hasicí přístroj pěnový (voda, oxid
uhličitý), sněhový (oxid uhličitý), práškový (oxid hlinitý', oxid křemičitý).

'
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vodík
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139
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Text v učebnici
3

ěnový - pevné látky, kapaliny, NE elektrické vedení.
Sněhový - pevné látky, kapaliny, plyny, elektrické vedení.
3
ráškový - pevné látky, kapaliny, plyny, elektrické vedení.
Oxid uhličitý má hasicí účinky. Je nehořlavý, má větší hustotu než vzduch (říkáme, že
je těžší než vzduch), proto klesá těsně nad povrch hořící látky a zabraňuje přístupu
vzduchu k ohni.
1. Zamezit přístupu vzduchu (kyslíku) k hořící látce.
2. Ochladit hořící látku (vodou, tuhým oxidem uhličitým).
3. Zabránit rozšíření požáru.
V přítomnosti kyslíku vodík hoří, ale sám hoření nepodporuje. Zvláštní pozornost však
zasluhuje směs vodíku s kyslíkem, která při teplotě vyšší než 600°C nebo po iniciaci
jiskrou (el. výboj apod.) prudce exploduje.
Všechny beryllnaté sloučeniny jsou jedovaté a ve formě prachu nebo dýmu velmi
nebezpečné.
Rozpustné soli stroncia a barya jsou jedovaté.
Je jedovatý a nebezpečí otravy zvyšuje skutečnost, že je bez zápachu. Příčinou jedovatosti oxidu uhelnatého je jeho schopnost vázat se s červeným krevním barvivem hemoglobinem, které v těle celé řady živočichů přenáší kyslík. Vazba hemoglobinu s oxidem
uhelnatým je v porovnání s obdobně vázaným kyslíkem mnohem pevnější. Oxid
uhelnatý se však na rozdíl od kyslíku v tkáních neuvolňuje a "postižený" hemoglobin
je pro další přenos plynů z plic do tkání zablokován. Při větším zasažení hrozí smrt
vnitřním udušením. Člověka otráveného oxidem uhelnatým je třeba přenést na čerstvý
vzduch a nechat jej (pokud je to možné) vdechovat vzduch obohacený kyslíkem. Někdy
je nevyhnutelná transfuze krve.
Je silně toxický. Fosgen byl za první světové války zneužit jako bojová chemická látka.
Je jedovatá kapalina nasládlého zápachu s karcinogenními účinky. Drive se jím plnily
hasicí přístroje, ale v současné době se pro svou jedovatost k těmto účelům nepoužívá.
K iontovým karbidům se řadí acetylid stříbrný, acetylid mědný a acetylid zlatný, které
jsou výbušné.
Je prudce jedovatý', protože způsobuje ochrnutí dýchacího centra nervové soustavy.
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193
203
61
71

72
128
164
166
183

Text v učebnici

Páry olova i jeho rozpustné sloučeniny jsou jedovaté.
Je bezbarvá kapalina pronikavého zápachu, která je explozivní a velmi jedovatá. Je
přibližně stejně silnou kyselinou jako kyselina octová. Její soli nazývané azidy obsahují
ve své struktuře anionty N3". Iontové azidy (NaN3) jsou poměrně stálé, zatímco
kovalentní (Pb(N3)2, AgN3) jsou extrémně výbušné.
Patří mezi zdraví škodlivé látky, vzniká při spalování pohonných hmot a jeho koncentrace
oxid dusičitý
v ovzduší je proto trvale sledována. Podílí se na vzniku kyselých dešťů.
Tato alotropická modifikace je na vzduchu samozápalná, proto se bílý fosfor uchovává
bílý fosfor
pod vodou. Je velmi jedovatý.
fosfan
Je bezbarvý, jedovatý plyn, který páchne po česneku.
Je to bílá krystalická látka, vznikající řízeným spalování fosforu. Je velmi jedovatý.
oxid fosforitý
halogenidy - fluorid bismutičný Reaguje s vodou explozivně.
Je součástí kyselých dešťů, podporuje korozi kovů, ničí jehličnaté lesy i další vegetaci
oxid siřičitý
a ohrožuje lidské zdraví. Způsobuje záněty průdušek apod. Ve vyspělých zemí se
koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší sleduje a o jeho výskytu je veřejnost informována.
sulfan
Je to bezbarvý', velmi jedovatý plyn páchnoucí po zkažených vejcích.
Bezbarvá, olejovitá kapalina. Při zahřátí prudce vybuchuje.
oxid chloristý
pentakarbonyl železa Fe(CO)5 Je kapalný a velmi jedovatý.
kadmium
Kademnaté sloučeniny jsou mimořádně toxické. V lidském těle se hromadí hlavně
v ledvinách a játrech. Bylo zjištěno, že dlouhodobý příjem i velmi malých dávek
kadmia vede k selhání ledvin. Nebezpečnost kademnatých sloučenin spočívá v tom, že
kadmium je schopné nahradit zinek vázaný v enzymech a tím narušit průběh metaboy
lických reakcí v organizmu.
Kapalný stříbrolesklý kov. Její páry jsou velmi jedovaté.
rtuť
Je poměrně málo rozpustný ve vodě, ale i tak patří mezi prudké jedy.
chlorid rtuťnatý
alkany
S menším počtem atomu uhlíku v molekule jsou hořlavé a jejich směs se vzduchem
(kyslíkem) je výbušná. Při práci s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Acetylidy těžkých kovů jsou ve vodě nerozpustné a při vyšších teplotách explodují.
acetylidy
Acetylen ve směsi se vzduchem a při stlačování snadno vybuchuje.
acetylen
Je nerozpustný ve vodě. Sám je výborným rozpouštědlem organických látek, nevýhodou
benzen
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183
)enzen
toluen

vinylbenzen
naftalen
21

trichlormethan

tetrachlormethan

24

tetraethylolovo

36

methanol

ethanol

ethylenglykol

Text v učebnici
však je jeho jedovatost a karcinogenní účinky.
Je velmi dobrým rozpouštědlem, je méně jedovatý než benzen. Páry toluenu mají
omamné účinky. Jejich čichání může způsobit trvalé poškození mozku, jater a při
větším zasažení i smrt.
Vdechováním par dochází k poškozování kostní dřeně. Vyznačuje se také karcinogenními účinky.
Má dezinfekční účinky - ničí plísně a mikroorganizmy. Některé živočichy odpuzuje,
proto se také používá k ochraně uskladněných šatů proti molům.
Bezbarvá kapalina charakteristického zápachu, která se užívá jako rozpouštědlo. Dříve
se používal v lékařství k provádění narkózy. Bylo však zjištěno, že má karcinogenní
účinky, a proto bylo jeho používám zakázáno.
Je to bezbarvá jedovatá kapalina charakteristického zápachu. Dříve se jím plnily hasicí
přístroje, které byly velmi účinné. Pro jeho jedovatost a také proto, že při hašení ohně
tetrachlormethanem vznikají jedovaté zplodiny, se jako náplň do hasicích přístrojů
přestal používat.
Přes svoji jedovatost se přidává do benzínu jako antidetonační přísada (zvyšuje jejich
oktanové číslo). Ekologická nebezpečnost této látky spočívá v tom, že se při hoření
benzínu rozkládá za vzniku olova. Aby nedocházelo k jeho usazování na stěnách válců,
je do benzínu současně s tetraethylolovem přidáván i dibromethan. Ten se ve válci
motoru termicky rozkládá za vzniku ethenu a bromu. Brom pak reaguje s olovem na
těkavý bromid olovnatý, který odchází společně s výlukovými plyny do ovzduší.
Je prudce jedovatá kapalina. Jeho požití má za následek poškození nebo úplnou ztrátu
zraku případně smrt. Smrtelná dávka je závislá na řadě faktorů (tělesná hmotnost,
odolnost postiženého aj.) a pohybuje se v rozmezí 10 - 100 ml. Nebezpečnost methanolu
spočívá v tom, že pro jeho vůni a chuť může dojít k záměně s ethanolem, který je
základní součástí všech alkoholických nápojů.
Ethanol se používá při výrobě léčiv, v kosmetice apod. Pamatujte si, že je jedovatý.
Požití další látky ethanolu může mít za následek i smrt. Dlouhodobé pravidelné požívání
alkoholických nápojů vyvolává závislost na ethanolu.
Se užívá jako složka těžko mrznoucích směsí. Je jedovatý.
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58
chlor
sulfan (sirovodík)
cvselina chlorovodíková
59
62
63

sulfan
oxid siřičitý

kyselina sírová
67
69
70

amoniak
oxid dusičitý
kyselina dusičná

71

botulotoxin
cyankáli
nitrosaminy

74

oxid uhelnatý

76

kyanidové ionty, kyselina
kyanovodíková
KCN

Text v učebnici
vyšší obsahy mohou poškodit plicní tkáň.
Na sulfan jsme mnohem citlivější - jeho přítomnost zjistíme, již při obsahu 0,02 ppm.
Otevřeme-li láhev s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou, okamžitě nás silně
dráždí uvolněný plynný chlorovodík.
Za běžných podmínek plyn nepříjemně páchnoucí a toxický-. Navíc na vzduchu hoří.
Bezbarvý plyn s dráždivým zápachem. Světová zdravotnická organizace doporučuje,
aby koncentrace oxidu siřičitého nepřekračovala v ročním průměru hodnotu 60 ng/m3.
Jinak hrozí chronická bronchitida, astma a jiné dýchací potíže. Oxid siřičity' je však
nebezpečný také pro různé mikroorganizmy. Kromě včelařů ho odedávna používají
vinaři ke sterilaci vyprázdněných vinných sudů (síření). Oxid siřičitý je jedním z mnoha
příkladů látek, o jejichž užitečnosti a škodlivosti rozhoduje lidská činnost.
Na nádobě obsahující koncentrovanou kyselinu sírovou jsou výstražné symboly nebezpečnosti
- oxidující a žíravý. Silná kyselina.
Štiplavě páchnoucí, dráždivý a toxický plyn.
Toxický plyn červenohnědé barvy.
Na nádobě obsahující koncentrovanou kyselinu dusičnou jsou výstražné symboly nebezpečnosti
- oxidující a žíravý. Silná kyselina.
Přídavek NaN0 2 do masných výrobků, ničí bakterie produkující tento prudký jed.
Smrtelná dávka botulotoxinu je 0,000 000 03 mg na kg hmotnosti člověka.
Smrtelná dávka je 3 mg/kg.
V průběhu trávení vznikají karcinogenní nitrosaminy, zejména po domácku opékaného
nebo uzeného masa ošetřeného solicí dusitanovou směsí.
Je vysoce toxický plyn, který se na hemoglobin v krvi váže daleko pevněji než kyslík,
a brání tak transportu kyslíku v těle. Vzniká při hoření uhlíku za omezeného přístupu
vzduchu.
Smrtelně nebezpečné. Vážou se totiž snadno na atomy železa v cytochromech, mitochondriích, kde probíhá buněčné dýchání. Pevná vazba s atomem železa (Fe11) v příslušném
proteinu (stejně jako vazba s oxidem uhelnatým) blokuje přijímání kyslíku buňkami.
Kyanidy jsou vysoce toxické látky. Smrtelná dávka kyanidu draselného je pro člověka
asi 0,2 - 0,3 g. Prozrazuje se vůní po hořkých madlích a podivnou chutí.
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arsen
84
cyanidový postup těžby zlata

Text v učebnici

Arsen a mnoho jeho sloučenin patří mezi toxické látky.
Cyanidový7 postup v současné době ve světě při těžbě zlata převládá. Velké objemy
použitých roztoků kyanidů představují ekologické riziko. V České republice byl v roce
2000 kyanidový postup těžby zlata zakázán.
93
dichromany a chromany
Jsou to vysoce toxické látky.
100
nebezpečné chemické látky
Nebezpečné chemické látky se podle zákona 157/1999 rozdělují do patnácti skupin. Podrobnější informace o nebezpečných chemikáliích udávají číselné kódy rizikovosti - R-věty.
znaky nebezpečných látek
Písmenné symboly jsou vesměs odvozeny z anglických slov: E explosive, F flammable,
T toxic, Xi irritant, Xn noxious, C corrosive, O oxidant.
příklad označení zásobní
Písmeno R označuje R-věty, zahrnující rizika látky, písmeno S označuje S-věty,
obsahující pokyny k zacházení s látkou nebo první pomoc.
lahve s HN0 3
1. Před zahájením práce si pročtěte pracovní návod a v případě nejasnosti požádejte
pravidla pro práce ve
vyučujícího o vysvětlení.
školní chemické laboratoři
2. Během cvičení proveďte jen zadané pokusy a svévolně neměňte určený pracovní postup.
3. Pracujte tak, abyste neohrozili sebe ani ostatní.
4. Při práci používejte předepsané ochranné pomůcky- (pracovní plášť, brýle aj.).
5. Během cvičení neopouštějte zbytečně určené pracovní místo.
t
6. Je zakázáno odnášet z učebny pomůcky nebo chemikálie.
7. Odpad likvidujte podle pokynů vyučujícího.
8. V chemické laboratoři je zakázáno jíst a pít a ukládat potraviny.
9. Každou nehodu ihned hlaste vyučujícímu.
10. Udržujte pořádek na pracovišti, po skončení práce vše ukliďte a umyjte si ruce.
102
5 % kyselina sírová
Označení Xi
5 % NaOH
Označení C
103
10 % kyselina chlorovodíková Označení Xi
104
Označení Xn
síran měďnatý
Označení O, Xn, N
manganistan draselný
Označení Xi
104 a 106 10 % kyselina sírová
Označení C
105
5 % hydroxid sodný
Označení F
líh (ethanol)
Označení Xn
chloroform

Učebnice
Flemr, V.,
Dušek, B.:
Chemie I
/obecná a
anorganická/
pro gymnázia.
[20]

Učebnice
- str.
105

106

Klíčová slova

Text v učebnici

0 % kyselina dusičná
15 % HC1
10 % peroxid vodíku
luorid draselný
dusičnan stříbrný
dusičnan olovnatý
amoniak
rhodanid amonný

Označení C
Označení Xi
^enasávat ústy! Označení Xi
Označení T
Označení C, N
Označení T
Označení C
Označení Xn

roztoky - Pb2+, Ag+, C2O42",

Jsou zdraví škodlivé, označení Xn. Nesslerovo činidlo je toxické. Označení T

2

NaOH a Cr04 "
107

roztoky - Pb2+, Ag+, Ba2+,
2+

Cr042",

2+

Cd ,
Cu , NO "
108,110 10 % kyselina chlorovodíková
108, 111 koncentrovaná kys. sírová
109
ochranné pomůcky a
S-věty

Cl2
Br2

Označení X
Označení C
Při práci v chemické laboratoři se kromě ochranného obalu (pracovního pláště, popř.
speciálních rukavic) často používají ochranné brýle různých typů nebo ochranný obličejový štít. K těmto pomůckám se vztahují následující S-věty:
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při potřísnění pokožky žíravinou nebo při popálení - je okamžitá první pomoc proud studené vody
(tím se chemikálie mnohonásobně zředí, popálené místo ochladí), a to i při zasažení očí.
Označení C
Označení Xn
Označení Xi
Označení O, Xn, N
Označení T, N
Označení T+, N

I2

Označení Xn, N

\

S-36/39
S-37/39
S-26
okamžitá první pomoc
110

Jsou zdraví škodlivé, označení Xn

2

10% NaOH
Mn0 2
CaO
KMn0 4
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CHC13
KF
HF
KCIO3

111

S0 2
P - červený
Pb(N0 3 ) 2
NO 2

Mg
CoCl2
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.8

19
22

24

28

29

AgN0 3
BaCl2
konc. HC1
síran měďnatý
methan
ethen
ethanol
Ca(OH)2, KMn0 4
Br2
CaC2
KMn04
Br2
benzen

ethanol
KOH

Text v učebnici
Označení Xn
Označení T
Označení T+
Označení 0
Označení T
Označení F
Označení T
Označení T+
Označení F
Označení T, N
Označení Xn, N
Označení Xn, N
Označení Xn, N
Označení C, N
Označení Xn
Označení C
Označení Xn
Označení F+
Označení F+
Označení F
Označení 0, Xn
Označení T+, C
Označení F
Označení 0, Xn
Označení T+, C
Označení T. Patří k toxickým látkám. Vdechování jeho par ohrožuje tvorbu červených
krvinek. Prokazatelnými karcinogeny jsou vícecyklické arény, především benzo[a]pyren
obsažený v dehtu, výfukových plynech automobilů a v cigaretovém kouři.
Označení F
Označení C
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31
PCB

34
35

37

nitroglycerin
fenol
hydroxid sodný
ethery'

41
46

aldehydy - methanal
ethanal
kyselina mravenčí a octová
fosgen

36

47

r

bezvodý ethanol
ethylenglykol

50

halogenkyseliny
kyselina trichloroctová
kyselina íluoroctová
anilin

Text v učebnici
Označení Xi
Označení C
Označení Xn
Označení 0, C
0 některých se až po dlouhodobém používání zjistilo, že mají karcinogenní účinky, že
se dostávají při nadměrném používání nebo nesprávném odstraňování odpadů do ovzduší,
vody nebo půdy, kde dlouho přetrvávají nebo chemicky dále reagují. Nakonec se
dostanou do potravních řetězců a škodí přírodě nebo přímo člověku.
Teprve po hromadných úmrtí v Japonsku v roce 1968 se začaly tyto látky v prostředí
sledovat. Postupně byla jejich výroba omezena, ale jejich zbytky přetrvávají v prostředí
a organizmech v tukových tkáních desítky let. U nás se tyto látky monitorují, protože
patří do skupiny přípravků podezřelých z karcinogenity.
Označení F
Je jedovatá kapalina dobře se mísící s vodou. V chladičích automobilů se používá jako
složka "nemrznoucích směsí" a je též surovinou k výrobě syntetických vláken a plastů.
Je základem pro výbušniny dynamitu a léků při onemocnění srdce. Označení E.
Označení T
Označení C
Mají vesměs narkotické účinky. Prokazatelně toxický'je ethylenoxid. Páry nejčastěji
používaného diethyletheru tvoří se vzduchem snadno výbušnou směs. Je to extrémně
hořlavá látka. Označení F+
Označení T
Označení F+
Obě koncentrované kyseliny patří mezi látky žíravé.
Je jedovatý' plyn, ve vodě hydrolyzuje za vzniku chlorovodíku a oxidu uhličitého.
Vzniklý chlorovodík - agresivní produkt - je příčinou toxického působení fosgenu; je to
bojová chemická látka s dusivým účinkem.
Patří mezi toxické látky, které se vyznačují leptavými účinky.
Vyvolává těžká poškození tkání, která jsou obtížně hojitelná.
Vyznačuje se obzvláště vysokou toxicitou. Označení T+
Označení T, N
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conc. kyselina chlorovodíková
anilinium-chlorid
Br2
51
tlitros aminy

52

54

57

58

Text v učebnici

Označení C
Označení T, N
Označení T+, C
Dostávají se do našeho těla z ovzduší vlivem kouření, z potravy, z kosmetiky. Jsou to
karcinogenní látky, protože produkty jejich přeměn v organizmu reagují s bázemi
nukleových ky selin. Obsah nitrosaminů v potravinách (např. v masných výrobcích,
zejména v uzeninách, při jejichž úpravě a konzervaci se používá dusitanová solicí směs)
je podroben přísné kontrole. Toxicky' účinek však mají i jiné aminy, zejména aromatické.
anilin
Způsobuje cyanózu, která se projevuje zmodráním konečků prstů nebo ušních boltců.
Tato látka působí přeměnu hemoglobinu na methemoglobin. V hemoglobinu je vázán
atom železa v oxidačním stavu +2, který umožňuje transport kyslíku do organizmu.
V methemoglobmu je obsažen atom železa v oxidačním stavu +3, který přenášení
kyslíku neumožňuje. Anilin a další aromatické aminy jsou příčinou onemocnění zvaného
methemoglobinémie.
benzidin
Patří mezi prokazatelné kancerogeny (způsobuje rakovinu močového měchýře).
diazoniové soli i azosloučeniny Jsou to toxické látky podezřelé z kancerogenity. V organizmech se diazoniové soli
přeměňují na aiylové kationty, které mohou reagovat s bázemi nukleových kyselin.
Z azosloučenin vznikají biochemickou cestou toxické aromatické aminy.
oxid uhelnatý a svítiplyn
Do svítiplynu vyrobeného karbonizací uhlí se přidával záměrně páchnoucí ethanthiol.
Zápach tohoto thiolu signalizoval únik jedovatého plynu (obsahoval CO). Také zemní
plyn se odorizuje, neboť při jeho úniku vždy hrozí nebezpečí výbuchu a požáru.
dimethylhydrargyrium
Sloučeniny rtuti se dostávají do prostředí z energetiky, metalurgie aj. Z půdy a z vody
je pak přijímají i organizmy, které z anorganických sloučenin vytvářejí organické
sloučenmy rtuti, např. velmi toxickou látku (CH3)2Hg. Podnětem k intenzivnímu
výzkumu těchto sloučenin se stala hromadná úmrtí, ke kterým došlo před několika
desetiletími v Japonsku a Švédsku po požití ryb (minamatská nemoc). Obsah rtuti
ve vodách a v potravinách podléhá kontrole.
Mezi heterocyklické sloučeniny patří toxické přírodní látky. Toxicita těchto sloučenin
heterocyklické sloučeniny
je závislá na jejich složení a struktuře. Z kyslíkatých heterocyklických sloučenin jsou
- kyslíkaté
velmi jedovaté ethylenoxid, dioxiny a dibenzofurany. Mezi karcinogeny patří jedovaté
látky hub (mykotoxiny), předevšnn aflatoxin B, produkovaný plísní druhu Aspergillus

Učebnice

Učebnice
Klíčová slova
- str.
Kolář, K,
58
íetererocyk. sl. - kyslíkaté
Kodíček, M.,
- dusíkaté
Pospíšil, J.:
Chemie II
/organická a
64
biochemie/
označování chemických
pro gymnázia.
átek a přípravků
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symboly nebezpečnosti
látek
hořlavé látky
*

žíravé látky
jedovatost (toxicita) látek

R-věty

Text v učebnici
lavus, která se může vyskytovat na potravinách.
Z dusíkatých heterocyklických sloučenin je velmi jedovatý pyridin, kapalina nepříjemnéío zápachu, jejíž páry poškozují centrální nervovou soustavu, ledviny a játra. Dále sem
patří alkaloidy (strychnin), z nichž některé jsou návykové látky a zneužívají se jako
drogy - morfin, kokain, diethylamid, kyseliny lysergové - halucinogenní droga LSD.
Pro manipulaci s chemickými látkami a chemickými přípravky platí zákonné předpisy,
které musí být respektovány i ve výuce chemie na školách všech stupňů.
Některé z chemických látek a přípravků se vyznačují nebezpečnými vlastnostmi. Jsou to
látky patricí do následujících kategorií: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí. Označují se na
obalech výstražnými symboly - piktogramy - a písmennými symboly. Připomeňme si
některé:
Výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, vysoce toxický, toxický, zdraví
škodlivý, žíravý, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí.
Většina organických sloučenin patří mezi hořlavé látky. Označení vysoce hořlavé mají
známá organická rozpouštědla jako benzen, ethanol, aceton nebo ethyl-acetát. K výbuchu
a požáru může dojít i všude tam, kde vznikají směsi hořlavých plynů, par, či jemně rozptýlených pevných látek se vzduchem. V chemické laboratoři při práci s hořlavými látkami
nesmí být v blízkosti otevřený plamen.
Příkladem látek žíravých jsou silné anorganické kyseliny, hydroxidy alkalických kovů a
kovů alkalických zemin, z organických látek např. octová kyselina.
Jedovatost neboli toxicita látek nezávisí pouze na jejich struktuře, ale na mnoha dalších
okolnostech (na dávce, době působení, na místě vstupu do organizmu - pokožkou,
vdechnutím, požitím). V textu učebnice je uveden výstražný symbol pouze u vysoce
toxických látek (např. fluoroctová kyselina). Biologické účinky mnohých látek se projeví
až po mnoha letech. Příkladem jsou mutageny a kancerogeny (karcinogeny) - oba termíny
se používají jako synonyma (kancer - rakovina, karcinom - nádor). Ke kancerogenním
látkám patří například benzidin, který byl dříve používán při výrobě syntetických barviv.
Pro hodnocení nebezpečnosti látek se používají R-věty a S-věty. R-věty vyjadřují specifickou rizikovost látek. Označují se čísly 1 až 66. Například R 20 Zdraví škodlivý při vdechování.
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Učebnice
Klíčová slova
- str.
64
S-věty

příklady nebezpečných
átek

78
79

83
_

octan a dusičnan olovnatý
ethanol 96 %
konc. dusičná
konc. octová
hydroxid sodný
10 % sírová
10 % hydroxid sodný
Felingův roztok

Text v učebnici
S-věty jsou instrukcemi pro manipulaci s látkou a jsou uváděny společně s číselným údajem. Například S 24 Zamezte styku s kůží. Pro výstižnější charakterizaci se používají
combinované R-věty a S-věty. Například: R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při
požití nebo S 24/25 Zamezte styku s kůží a s očima.
Označení látek
jPřiklady
Symboly
E
¡pikrová kyselina, glycerol-trinitrát
výbušné
¡dichroman
draselný, manganistan draselný, kyselina
oxidující
0
•
j_dusičná
¡vodík, methan, ethen, ethyn, diethylether, acetaldehyd
extrémně hořlavé F+
F
icvklohexan, benzen, ethanol, aceton, ethyl-acetát,
vysoce hořlavé
i
jsodík
Ť+
¡brom, dichroman draselný, oxid dusičitý, nikotin
vysoce toxické
¡dusitan sodný, chroman draselný, benzen, methanol,
toxické
T
i
jfenol, formaldehyd, anilin
Xn
¡hexan, cyklohexan, 1-naftol, diethylether, šťavelová
zdraví škodlivé
¡kyselina
¡brom, kyselina sírová, dusičná, octová, hydroxid sodný,
C
žíravé
_|_dusičnan stříbrný
Xi
¡uhličitan sodný, aceton, ethyl-acetát
dráždivé
N
j amoniak, brom, síran měďnatý, dichroman draselný,
nebezpečné pro
i
Joctan olovnatý, cyklohexan, anilin
životní prostředí
¡oxid chromový, dichroman draselný, benzen, o-toluidin
karcinogenní
Kare.
¡2-nitropyren
mutagenní
Mut.
T
Označení
F
Označení
Označení
C,0
Označení
C
Označení
C
Označení
C
Označení
C
FI - Xn. FII - C
Označení

Učebnice

Učebnice
Klíčová slova
- str.
Kolář, K„
83
Tollensovo činidlo
Kodíček, M.,
84
roztok jodu
ethanol
Pospíšil, J.:
86
Chemie II
hydroxid draselný
/organická a
ethanol
konc. chlorovodíková
biochemie/
5 % roztok chloridu vápenatého
pro gymnázia.
94
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mutace
mutageny
karcinogeny

Text v učebnici
Označení
C
Označení
Xn
Označení
F
Označení
C
Označení
F
Označení
C
Označení
Xi
Jako mutaci označujeme jakoukoli změnu záznamu genetické informace.
Chemické látky způsobující mutaci.
Velká část mutagenů má i karcinogenní účinek. Karcinogeny se prokazatelně nacházejí například
v tabákovém kouři a ve výfukových plynech.

Příloha II:
"TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ"

TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ
(Správnou odpověď zakroužkujte. Pokud není správná žádná odpověď použijte symbol - 0.)
1. Pro
a)
b)
c)
d)

„látku toxickou" se používá písmenné označení:
C
T
T+
O

2. Pro
a)
b)
c)
d)

„látku vysoce toxickou" se používá písmenné označení:
T+
T
F
O

3. Jakým symbolem se označují „látky toxické":
b)
a)

c)

d)

4. Setkali jste se s toxickou látkou?

ano - ne

Pokud ano, napište s jakou
5. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou?

ano - ne

Pokud ano, napište s jakou

6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické, zdraví škodlivé:
a) cukr b) sůl kuchyňská c) naftalen d) síran měďnatý e) síran železnatý f) bílý fosfor
7. Zaškrtněte, které kovy označujeme jako těžké:
a) Pb
b) Hg
c) AI
d) Zn
e) Fe

f) Ca

g) Cd

h) Na

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná?
9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C 0 2
b) CO
c)H2S
d) 0 2

10. Vyberte tvrzení, které je pravdivé: ethanol je látka => výbušná - extrémně hořlavá hořlavá.
11. Výrobky pro automobily, jakými jsou chladící kapaliny (např. Fridex, Glysantin),
obsahující ethylenglykol jsou :
a) neškodné
b) zdraví škodlivé
12. Oxid dusičitý ( N 0 2 ) je:
a) neškodný
b) žíravý
c) toxický
13. Oxid siřičitý ( SO2) je látka:
a) neškodná
b) žíravá
c) toxická
14. Petrolej a benzin patří mezi látky :
a) neškodné
b) způsobující nevolnost při požití
15. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný
b) dráždivý
c) zdraví škodlivý
16. Methanol je látka:
a) neškodná
b) dráždivá
c) žíravá
d) toxická
17. Sulfan ( H 2 S ) je plyn, který již v malých koncentracích páchne po:
a) česneku
b) zkažených vejcích
c) myšině
d) hořkých mandlích
e) konvalinkách
18. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé):
a) benzen
b) anilin
c) methan
d) toluen
e) ethen
f) glycin

Příloha III:
"TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"

TEST/Z

TOX/KOL OG/E -

SŠ

(Správnou odpověď zakroužkujte. Doplňte značku prvku, přiřaďte k pojmu a), b), c) apod.)
1. „Toxickou látku" lze definovat následovně:
a) chemická látka vyvolávající otravy a různá poškozeni organizmu (lidského, zvířecího,
rostlinného)
b) látka, která po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží může i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškozeni zdraví nebo smrt
c) látka, která po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může jen ve velkém množství způsobit
akutní nebo chronické poškozeni zdraví nebo smrt
d) látka, která může vykazovat jednu nebo více nebezpečných vlastností
e) látka, která po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může v jakémkoliv množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdrávi nebo smrt
2. O „toxicitě" jako o základním hygienicko-toxikologickém pojmu hodnocení jedovatosti látek je
možno říci, že:
a) je to schopnost látky poškodit organizmus člověka nebo zví rete
b) toxicita = jedovatost
c) toxicitu nelze ztotožnit s jedovatosti určité látky
3. Zaškrtněte správné tvrzení o „jedech" :
a) jed je látka, která poškozuje organizmus již v malých dávkách a hranice mezi malou a
velkou dávkou není přesně určena
b) všechny látky jsou jedy; jen dávka je příčinou, že látka přestává být jedem
c) nevratnost účinku látky činí z látky jed
d) jed je pouze látka, která poškozuje organizmus jen ve velkých dávkách
4. Přiřadte k pojmu „látky vysoce toxické" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknuti do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
b) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnuti, požiti nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastností žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
5. Přiřadte k pojmu „toxické látky" správné tvrzeni:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůži nebo sliznicí mohou vyvolat zánět

6. Pňracfte k pojmu „zdraví škodlivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale pří přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět

7. Pnřacfte k pojmu „dráždivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastností žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět

8. Přiřaďte k pojmu „látky karcinogenní" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozicí vznikají charakteristické příznaky
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
d) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
TEST IIZ TOXIKOLOGIE-SŠ
1. Zaškrtněte, co jsou R-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
2. Zaškrtněte, co jsou S-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
3. Pro „látku vysoce toxickou" se používá písmenné označení:
a) T+ b) Xn
c) T d) F e) O
f) E

4. Pro „látku toxickou" se používá písmenné označení:
a) C b ) T c) F
d) T+ e) R
f)0
5. Pro „látku zdraví škodlivou" se používá písmenné označení:
a) Xn
b) T
c) T+
d) R
e) F+
f) O
6. Pro „látku dráždivou" se používá písmenné označení:
a) R
b) Xi
c) F
d) C
e) O
f)E

TEST III Z T O X I K O L O G I E - S S
1. Setkali jste se s toxickou látkou?

ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)

2. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.),
3. Setkali jste se s karcinogenní látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
4. Setkali jste se s dráždivou látkou?

ano - ne

(Pokud ano, napište s jakou.)

5. Jedy jsou takové látky, které způsobují otravu již v malých dávkách. Dělí se na:
a) lehké a těžké jedy
b) zvláště nebezpečné jedy a ostatní jedy
c) nedělí se

6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické, zdraví škodlivé:
a) cukr b) sůl kuchyňská c) naftalen d) síran měďnatý e) síran železnatý f) bílý fosfor
7. Zaškrtněte kovy, které označujeme jako těžké:
a) Pb
b) Na c) Hg
d) AI
e) Mg

f) Cd

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná?
9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C0 2
b) CO
c) H 2 S
d) O2
10. Vyberte a zaškrtněte tvrzení, které je pravdivé: ethanol je látka - hořlavá - vysoce hořlavá výbušná.
11. Chladící kapaliny (př. Fridex, Glysantin) jako výrobky pro automobily obsahující ethylenglykol
jsou pn požití:
a) neškodné b) zdraví škodlivé
12. Oxid dusičitý (NO2) je látka:

a) neškodná

13. Oxid siřičitý (S0 2 ) je látka:
a) neškodná
b) žíravá

c)

b) žíravá

c) toxická

toxická

14. Petrolej a benzin patří mezi látky:
a) neškodné
b) způsobující nevolnost při požití
15. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný b) dráždivý c) zdraví škodlivý
16. Methanol je látka:
a) neškodná
b) dráždivá

c) toxická

d) žíravá

17. Sulfan v nízkých koncentracích zapáchá po:
a) česneku b) zkažených vejcích
c) po myšině
e) konvalinkách

d) po hořkých mandlích

18. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé):
a) benzen b) anilin c) methan
d) toluen e) ethen f) glycin
19. Přiřaďte látky k pojmům => netoxická - toxická - vysoce toxická.
a)

fosgen

b) ethanol

c) methan

Příloha IV:
"TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"

7. „ Toxickou látku" lze definovat jako:

a)
b)
c)
d)
e)

chemická látka vyvolávající otravy a různá poškození organizmu (lidského, zvířecího,
rostlinného)
látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou jen ve velkém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které mohou vykazovat jednu nebo více nebezpečných vlastností
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou v jakémkoliv množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

2. „Akutní toxicitou" rozumíme.
a) působení toxické látky po dobu 1 měsíce
b) působeni toxické látky v průběhu 1 - 2 let
c) okamžitou odezvu toxického působeni látky
3. „Subakutní toxicitou" rozumíme:
a) okamžitou odezvu působení toxické látky na organizmus
b) opakované působení toxické látky po dobu 4 týdnů
c) působení v průběhu 1 - 2 let
4. „Chronická toxicita" - jde o toxické působení:
a) malého množství látky dlouhodobě - > 1 - 2 roky (déle než 3 měsíce)
b) středního množství látky pouze 5x nebo 6x v průběhu 1 měsíce
c) malého až středního množství látky v době asi 2 týdnů
5. O „toxicitě" jako o základním hygienicko-toxikologickém pojmu hodnocení jedovatostí látek
je možno říci, že:
a) je to schopnost látky poškodit organizmus člověka nebo zvířete
b) toxicita =jedovatost
c) toxicitu nelze ztotožnit s jedovatostí určité látky
6. Zaškrtněte správné tvrzení o „jedech":
a) jed je látka, která poškozuje organizmus již v malých dávkách a hranice mezi malou a
velkou dávkou není přesně určena
b) všechny látky jsou jedy; jen dávka je příčinou, že látka přestává být jedem
c) nevratnost účinku látky čini z látky jed
d) jed je pouze látka, která poškozuje organizmus jen ve velkých dávkách
7. Přiřadte k pojmu „expozice" správné tvrzení:
a) vyjadřuje množství chemické látky, které se dostane do organizmu a závisí na koncentraci
a době (časové relaci)
b) vyjadřuje dobu, která je třeba na to, aby se projevily účinky chemické látky
c) je to vystavení účinkům určité chemické látky
d) X je to pravděpodobnost, že určitá chemická látka působí škodlivě

8. Přiřadte k pojmu „riziko" správné tvrzení:
a) vyjadřuje množství chemické látky, které se dostane do organizmu a závisí na koncentraci
a době (časové relaci)
b) vyjadřuje dobu, která je třeba na to, aby se projevily účinky chemické látky
c) je vystavení účinkům určité chemické látky
d) je pravděpodobnost, že určitá chemická látka působí škodlivě
9. Přiřadte k pojmu „látky vysoce toxické" správné tvrzeni:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
b) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutni nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žiravin, ale pň přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
e) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškozeni zdrávi nebo smrt
10. Přiřadte k pojmu „toxické látky" správné tvrzení:
a)
b)
c)
d)
e)

látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdrávi nebo smrt
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůži mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které nemají vlastnosti žiravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůži nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt

11. Přiřadte k pojmu „zdrávi škodlivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškozeni zdrávi nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žiravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
e) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutni nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt

f-/nauicr r\ fisis/wu „urcmaiw /*tuiy

a)
b)
c)
d)
e)

správné cvrz&n/:

látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt

13. Přiřadte k pojmu „látky senzibilizující" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknuti kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůži mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
d) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
14. Přiřadte k pojmu „látky karcinogenni" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopnosti reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
d) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
15. Přiřadte k pojmu „ látky mutagenní" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození

d)

e)

látky,

kterě po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýéit četnost

výskytu rakoviny
látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí

16. Přiřaďte k pojmu „ látky toxické pro reprodukci" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
d) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
TEST IIZ TOXIKOLOGIE-VS
1. Přiřacfte, co jsou R-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
2. Přiřaďte, co jsou S-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
3. Pro „látku vysoce toxickou" se používá písmenné vyjádření:
a) T+
b) Xn
c) T
d)F
e)0
f) E
4. Pro „látku toxickou" se používá písmenné vyjádření:
a) C
b) T
c) F
d) T+
e) R

f) O

5. Pro „látku zdraví škodlivou" se používá písmenné vyjádření:
a) Xn
b) T
c) T+
d) R
e) F+
f) O
6. Pro „látku dráždivou" se používá písmenné vyjádření:
a) R
b) Xi
c) F
d) C
e) O
7. Jaký symbol označuje „látky toxické":

f) E

TEST III Z TOXIKOLOGIE-VŠ
1. Setkali jste se s toxickou látkou? ano - ne
s jakou.)

(Pokud ano, napište

2. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
3. Setkali jste se s karcinogenní látkou?

ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)

4. Setkali jste se s dráždivou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
5. Jedy jsou takové látky, které způsobují otravu již v malých dávkách. Dělí se na:
a) lehké a těžké jedy b) zvláště nebezpečné jedy a ostatni jedy c) nedělí se
6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické, zdraví škodlivé.
a) cukr b) sůl kuchyňská c) naftalen d) síran mědnatý e) síran železnatý f) bílý fosfor
7. Zaškrtněte, které kovy označujeme jako těžké:
a) Pb
b) Hg
c) AI
d) Ca

e) Cd

f) Na

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná?
9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C0 2
b) CO
c) H 2 S
d) 0 2
10. Seřadte látky podle míry nebezpečnosti: (vysoce toxická-toxická-škodlívá pro organizmus)
a) AI
b) Cu
c) Pb
11. Vyberte tvrzeni, které je pravdivé: ethanol je látka => výbušná-extrémně hořlavá-vysoce
1
hořlavá-hořlavá.

12. Výrobky pro automobily, jakými jsou chladicí kapaliny (např. Fridex, Glysantin) obsahující
ethylenglykol jsou:
a) neškodné b) toxické c) jde-li o větší množství - smrtelně jedovaté d) zdraví škodlivé
13. Oxid dusičitý (NO2) je látka:
a) neškodná b) žíravá c) vysoce toxická d) leptavá a dráždivá
14. Oxid siřičitý (S0 2 )je látka:
a) neškodná b) dráždivá - vyvolává kašel c) dráždivá a jedovatá d) žíravá
e) toxická
15. Petrolej a benzin patří mezi látky:
a) neškodné b) způsobující nevolnost pň požití c) nelze odhadnout
16. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný b) dráždivý c) zdraví škodlivý
17. Methanol je látka:
a) neškodná b) dráždivá

c) žíravá d) toxická

18. Sulfan (H2S) je plyn, který v malých koncentracích páchne po:
a) česneku b) zkažených vejcích c) po myšině d) po hořkých mandlích
e) po konvalinkách
19. Sulfan (H2S) může způsobit:
a) smrtelné otravy pň nadýchání, protože není pň velkých koncentracích cítit
b) ve vysokých koncentracích okamžitou ztrátu vědomí, dechu, srdeční činnosti
c) pňjemnou euforii, proto se používá v malých koncentracích k narkózám
20. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus {jsou toxické, zdraví škodlivé).
a) benzen b) anilin cjmethan d)toluen e)ethen f)glycin
21. Seřaďte látky - neškodné - toxické - vysoce toxické.
a)

propan

b) methanol

c) ethanol d) chloroform

e) glycín

Příloha V:
Autorské řešení
"TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ",
"TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ",
"TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"

TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ (ŘEŠENÍ)
(Správné odpovědi jsou v testu pod velkými písmeny)
1. Pro
a)
B)
c)
d)

„látku toxickou" se používá písmenné označeníC
T
T+
O

2. Pro
A)
b)
c)
d)

„látku vysoce toxickou" se používá písmenné označení'
T+
T
F
O

3. Jakým symbolem se označují „látky toxické":
a)
__
b)

4. Setkali jste se s toxickou látkou?

ano - ne

Pokud ano, napište s jakou
5. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou?

ano - ne

Pokud ano, napište s jakou

\
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6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické,, zdraví škodlivé:
a) cukr b) sůl kuchyňská c) naftalen D) síran měďnatý e) síran železnatý F) bílý fosfor
7. Zaškrtněte, které kovy označujeme jako těžké:
A) Pb
B) Hg
c) AI
D) Zn
E) Fe

f) Ca

G) Cd

h) Na

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná? ... .Pb...
9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C 0 2
B) CO
C) H 2 S
d) 0 2

10. Vyberte tvrzení, které je pravdivé: ethanol je látka => výbušná - extrémně hořlavá hořlavá.

0 - (látka vysoce hořlavá)

11. Výrobky pro automobily, jakými jsou chladící kapaliny (např. Fridex, Glysantin),
obsahující ethylenglykol jsou :
a) neškodné
b) zdraví škodlivé
12. Oxid dusičitý ( N O 2 ) je:
a) neškodný
B) žíravý
c) toxický
13. Oxid siřičitý ( S 0 2 ) je látka:
a) neškodná
B) žíravá
C) toxická
14. Petrolej a benzin patří mezi látky :
a) neškodné
B) způsobující nevolnost při požití
15. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný
b) dráždivý
C) zdraví škodlivý
16. Methanol je látka:
a) neškodná
b) dráždivá
c) žíravá
D) toxická
17. Sulfan ( H 2 S ) je plyn, který již v malých koncentracích páchne po:
a) česneku
B) zkažených vejcích
c) myšině
d) hořkých mandlích
e) konvalinkách
18. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé):
A) benzen
B) anilin
c) methan
D) toluen
e) ethen
f) glycin
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(Správné odpovědi jsou v testu pod velkými písmeny)
1. „Toxickou látku" lze definovat následovně:
A) chemická látka vyvolávající otravy a různá poškození organizmu (lidského, zvířecího,
rostlinného)
B) látka, která po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůži může i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látka, která po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může jen ve velkém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látka, která může vykazovat jednu nebo více nebezpečných vlastností
e) látka, která po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může v jakémkoliv množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
2. O „toxicitě" jako o základním hygienicko-toxikologickém pojmu hodnocení jedovatosti látek je
možno říci, že:
A) je to schopnost látky poškodit organizmus člověka nebo zvířete
B) toxicita = jedovatost
c) toxicitu nelze ztotožnit s jedovatosti určité látky
3. Zaškrtněte správné tvrzení o „jedech":
A) jed je látka, která poškozuje organizmus již v malých dávkách a hranice mezi malou a
velkou dávkou není přesně určena
B) všechny látky jsou jedy; jen dávka je příčinou, že látka přestává být jedem
C) nevratnost účinku látky činí z látky jed
d) jed je pouze látka, která poškozuje organizmus jen ve velkých dávkách
4. Přiřadte k pojmu „látky vysoce toxické" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknuti do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
B) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou í ve velmi malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
5. Přiřadte k pojmu „toxické látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknuti do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
B) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
b) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět

6. Přiřaďte k pojmu „zdraví škodlivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknuti do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
C) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdrávi nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žiravin, ale při přimém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznici mohou vyvolat zánět
7. Přiřadte k pojmu „dráždivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
D) látky, které nemají vlastnosti žiravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
8. Přiřadte k pojmu „látky karcinogenní" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí nebo proniknuti kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
b) látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
C) látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
d) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
TEST I I Z T O X I K O L O G I E - S Š
1. Zaškrtněte, co jsou R-věty:
A) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
2. Zaškrtněte, co jsou S-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
B) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
3. Pro „látku vysoce toxickou" se používá písmenné označení:
A) T+ b) Xn
c) T d) F e) O
f) E

4. Pro „látku toxickou" se používá písmenné označení:
a) C
B) T
c) F
d) T+
e) R

f)0

5. Pro „látku zdraví škodlivou" se používá písmenné označení:
A) Xn
b)T
c) T+
d)R
e) F+
f)0

6. Pro „látku dráždivou" se používá písmenné označení:
a) R
B) Xi
c) F
d) C
e) O
f)E

TEST III Z TOXIKOLOGIE - SŠ (Správné odpovědi jsou v testu pod velkými písmeny, u úlohy se
stručnou odpovědí je uvedena značka prvku.)
1. Setkali jste se s toxickou látkou?

ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)

2. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
3. Setkali jste se s karcinogenní látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
4. Setkali jste se s dráždivou látkou?

ano - ne

(Pokud ano, napište s jakou.)

5. Jedy jsou takové látky, které způsobují otravu již v malých dávkách. Dělí se na:
a) lehké a těžké jedy
B) zvláště nebezpečné jedy a ostatní jedy
c) nedělí se

6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické, zdraví škodlivé:
a) cukr b) sůl kuchyňská c)naftalen D) síran mědnatý e) síran železnatý F) bílý fosfor
7. Zaškrtněte kovy, které označujeme jako těžké:
A) Pb
b) Na C) Hg
d) AI
e) Mg

F) Cd

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná?

Pb

9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C0 2
B) CO
C) H2S
d) O2
10. Vyberte a zaškrtněte tvrzení, které je pravdivé: ethanol je látka - hoňavá - VYSOCE HOŘLAVÁ
- výbušná.
11. Chladící kapalíny (př. Fridex, Glysantin) jako výrobky pro automobily obsahující ethylenglykol
jsou pň požití:
a) neškodné B) zdraví škodlivé
12. Oxid dusičitý {NO2) je látka:

a) neškodná

13. Oxid siřičitý (S0 2 ) je látka:
a) neškodná
B) žíravá

C)

B) žíravá

c) toxická

toxická

14. Petrolej a benzin patří mezi látky:
a) neškodné B) způsobující nevolnost pn požití
15. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný b) dráždivý C) zdraví škodlivý
16. Methanol je látka:
a) neškodná
b) dráždivá

C) toxická

d) žíravá

17. Sulfan v nízkých koncentracích zapáchá po:
a) česneku B) zkažených vejcích
c) po myšině
e) konvalinkách

d) po hořkých mandlích

18. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé):
A) benzen B) anilin c) methan
D) toluen e) ethen f) glycin
19. Pňřadte látky k pojmům => netoxická - toxická - vysoce toxická.
....C
B
A
a) fosgen
b) ethanol c) methan

n^srs^ rOA7/rot.

— l/S (Yř^S^/V// - (Správné ocpov&cf//sou v restu pocf \st3/kym/ pfsmenyj

1.,Toxickou látku" lze definovat jako:
A) chemická látka vyvolávající otravy a různá poškození organizmu (lidského, zvířecího,
rostlinného)
B) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou jen ve velkém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které mohou vykazovat jednu nebo více nebezpečných vlastností
E) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůži mohou v jakémkoliv množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
2. „Akutni toxicitou" rozumíme.
a) působení toxické látky po dobu 1 měsíce
b) působení toxické látky v průběhu 1 - 2 let
C) okamžitou odezvu toxického působeni látky
3. „Subakutni toxicitou" rozumíme.
a) okamžitou odezvu působení toxické látky na organizmus
B) opakované působeni toxické látky po dobu 4 týdnů
c) působení v průběhu 1 - 2 let
4. „Chronická toxicita" - jde o toxické působení:
A) malého množství látky dlouhodobě - > 1 - 2 roky (déle než 3 měsíce)
b) středního množství látky pouze 5x nebo 6x v průběhu 1 měsíce
c) malého až středního množství látky v době asi 2 týdnů

x

5. O „toxicitě" jako o základním hygienicko-toxikologickém pojmu hodnoceni jedovatosti látek
je možno říci, že:
a) je to schopnost látky poškodit organizmus člověka nebo zvířete
B) toxicita = jedovatost
c) toxicitu nelze ztotožnit s jedovatosti určité látky
6. Zaškrtněte správné tvrzení o jedech":
A) jed je látka, která poškozuje organizmus již v malých dávkách a hranice mezi malou a
velkou dávkou není přesně určena
B) všechny látky jsou jedy; jen dávka je příčinou, že látka přestává být jedem
C) nevratnost účinku látky činí z látky jed
d) jed je pouze látka, která poškozuje organizmus jen ve velkých dávkách
7. Pnradte k pojmu „expozice" správné tvrzení:
A) vyjadřuje množství chemické látky, které se dostane do organizmu a závisí na
koncentraci a době (časo?é relaci)
b) vyjadřuje dobu, která je třeba na to, aby se projevily účinky chemické látky
C) je to vystavení účinkům určité chemické látky
d) * je to pravděpodobnost, že určitá chemická látka působí škodlivě

8. Pnřaďte k pojmu „riziko" správné tvrzení:
a) vyjadřuje množství chemické látky, které se dostane do organizmu a závisí na koncentraci
a době (časové relací)
b) vyjadřuje dobu, která je třeba na to, aby se projevily účinky chemické látky
c) je vystavení účinkům určité chemické látky
D) je pravděpodobnost, že určitá chemická látka působí škodlivě
9. Přiřaďte k pojmu „látky vysoce toxické" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
B) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
e) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
10. Přiřaďte k pojmu „toxické látky" správné tvrzení:
a)
B)
b)
c)
d)

látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
látky, které po vdechnutí, požiti nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt

11. Pnřaďte k pojmu „zdraví škodlivé látky" správné tvrzení:
a) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
d) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
E) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt

Xpo/mu„ďrážcf/vé /áífty" správné tvrzen/:
látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžité nebo opožděné nebezpečí
b) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit
akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
c) látky, které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
D) látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale pň přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůži nebo sliznicí mohou vyvolat zánět
e) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknuti kůží mohou způsobit akutní nebo
chronické poškození zdraví nebo smrt
mv&cffe

a)

13. Pňradte k pojmu „látky senzibilizující" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
B) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
d) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
14. Přiřadte k pojmu „látky karcinogenní" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolal nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
D) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
15. Přiřadte k pojmu „ látky mutagenní" správné tvrzení:
a) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí r?ebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
C) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
* výskytu genetických poškození

d)

látky,

e)

výskytu rakoviny
látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí

které po vdechnuti, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost

16. Přiřaďte k pojmu „ látky toxické pro reprodukci" správné tvrzení:
A) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo
schopností reprodukce muže nebo ženy
b) látky, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další
expozici vznikají charakteristické příznaky
c) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu genetických poškození
d) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost
výskytu rakoviny
e) látky, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat
okamžitě nebo s časovým odstupem nebezpečí
TEST IIZ TOXIKOLOGIE - VŠ
1. Pňřadte, co jsou R-věty:
A) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
b) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
2. Přiřaďte, co jsou S-věty:
a) jsou to standardní věty označující specifickou rizikovost látky
B) jsou to standardní pokyny pro bezpečné nakládání s látkou
3. Pro „látku vysoce toxickou" se používá písmenné vyjádření:
A) T+
b) Xn
c) T
d)F
e)0
f) E
4. Pro „látku toxickou" se používá písmenné vyjádření:
a) C
B) T
c) F
d) T+
e) R

0O

5. Pro „látku zdraví škodlivou" se používá písmenné vyjádření:
A) Xn
b) T
c) T+
d) R
e) F+
f) O
6. Pro „látku dráždivou" se používá písmenné vyjádření:
a) R
B) Xi
c) F
d) C
e) O

f) E

TEST III Z TOXIKOLOGIE - VŠ (Správné odpovědi jsou v testu pod velkými písmeny, u úloh
pfifazovacích jsou odpovědi označeny čísly 1,2,3...)
1. Setkali jste se s toxickou látkou? ano - ne
s jakou.)

(Pokud ano, napište

2. Setkali jste se s vysoce toxickou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
3. Setkali jste se s karcinogenní látkou?

ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)

4. Setkali jste se s dráždivou látkou? ano - ne (Pokud ano, napište s jakou.)
5. Jedy jsou takové látky, které způsobují otravu již v malých dávkách. Dělí se na:
a) lehké a těžké jedy B) zvláště nebezpečné jedy a ostatní jedy c) nedělí se
6. Vyberte z následujících látek ty, které jsou toxické, zdraví škodlivé.
a) cukr b) sůl kuchyňská c) naftalen D) síran mědnatý e) síran železnatý F) bílý fosfor
7. Zaškrtněte, které kovy označujeme jako těžké:
A) Pb
B) Hg
c) AI
d) Ca

E) Cd

f) Na

8. Jako antidetonační přísada do benzínu byla dříve používána toxická organická sloučenina
obsahující těžký kov. O který kov se jedná?
Pb....
9. Vyberte a zaškrtněte látky, které jsou známy svou toxicitou:
a) C0 2
B) CO
C) H2S
d) O2
10. Seřadte látky podle míry nebezpečnosti: (vysoce toxická-toxická-škodlivá pro organizmus)
a) AI (3)
b) Cu (2) c) Pb (1)
11. Vyberte tvrzení, které je pravdivé: ethanol je látka => výbušná-extrémně hořlavá-VYSOCE
HOŘLAVÁ-hořlavá.

12. Výrobky pro automobily, jakými jsou chladící kapaliny (např. Fridex, Glysantin) obsahující
ethylenglykol jsou:
a) neškodné b) toxické c) jde-li o větší množství - smrtelně jedovaté D) zdraví škodlivé
13. Oxid dusičitý (NO2) je látka:
a) neškodná B) žíravá C) vysoce toxická d) leptavá a dráždivá
14. Oxid siřičitý (S0 2 )je látka:
a) neškodná b) dráždivá - vyvolává kašel c) dráždivá a jedovatá D) žíravá
E) toxická
15. Petrolej a benzin patří mezi látky:
a) neškodné B) způsobující nevolnost při požití c) nelze odhadnout
16. Toluen, který se používá jako rozpouštědlo je:
a) neškodný b) dráždivý C) zdraví škodlivý
17. Methanol je látka:
a) neškodná b) dráždivá

c) žíravá D) toxická

18. Sulfan (H2S) je plyn, který v malých koncentracích páchne po:
a) česneku B) zkažených vejcích c) po myšině d) po hořkých mandlích
e) po konvalinkách
19. Sulfan (H2S) může způsobit:
a) smrtelné otravy při nadýchání, protože není při velkých koncentracích cítit
B) ve vysokých koncentracích okamžitou ztrátu vědomí, dechu, srdeční činnosti
c) příjemnou euforii, proto se používá v malých koncentracích k narkózám
20. Zaškrtněte látky, které negativně působí na organizmus (jsou toxické, zdraví škodlivé).
A) benzen B) anilin c)methan D) toluen e)ethen f)glycin
21. Seřacfte látky - neškodné - toxické - vysoce toxické
a) propan b) methanol (2) c) ethanol d) chloroform

e) glycin (1)

Příloha VI:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ"
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky z
"TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ"

Příloha VI:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ"
Sloupec s názvem "Interval" představuje rozmezí počtu bodů, kterých žáci dosáhli v testu.
Sloupec s názvem "Počet žáků" vypovídá o přesném počtu žáků, kteří dosáhli určitého počtu
bodů z testu .Tabulka představuje přiřazení žáků k intervalu podle počtu dosažených bodů
v testu. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 1)
Počet žáků
Interval
(5,5- 6,5>
(6,5 - 7,5>
(7,5 - 8,5>
(8,5 - 9,5>
(9,5 - 10,5>
(10,5 - 11,5>
(11,5 - 12,5>
(12,5 - 13,5>
(13,5 - 14,5>
(14,5 - 15,0>

1
3
7
24
93
130
109
85
76
2

M

(graf č. 1)
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ
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Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST
Z TOXIKOLOGIE - ZŠ". Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká.
kolika bodů v průměru žáci dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšností žáků.
Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka ě. 2)
Průměrná hodnota doČíslo otázky sažených bodů z otázky
0,974
2
0,977
3
0,869
6
0,708
7
0,667
8
0,466
9
0,710
0,664
10
0,748
11
0,444
12
0,643
13
0,953
14
0,701
15
0,735
16
0,919
17
0,603
18
(grafe. 2)
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ"
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Příloha VII:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky z
"TEST IZ TOXIKOLOGIE - SŠ",
"TEST I I Z TOXIKOLOGIE - SŠ",
"TEST III Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
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Příloha VII:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
Sloupec s názvem "Interval" představuje rozmezí počtu bodů, kterých studenti dosáhli v testu
Sloupec s názvem "Počet studentů" vypovídá o přesném počtu studentů, kteří dosáhli určitého
počtu bodů z testu.Tabulka představuje přiřazení studentů k intervalu podle počtu dosažených
bodů v testu. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 1)
Intervaly
Počet studentů
( 1 9 , 0 - 19,5>
(19,5 - 2 0 , 0 >
(20,0 - 20,5>

o
0

(20,5 - 2 1 , 0 >

0

(21,0-21,5>

2

(21,5 - 2 2 , 0 >

1

(22,0 - 22,5>

2

(22,5 - 2 3 , 0 >

9

(23,0 - 23,5>

4

(23,5 - 2 4 , 0 >

8

(24,0 - 24,5>

3

(24,5 - 2 5 , 0 >

9

(25,0 - 2 5 , 5 >

12

(25,5 - 2 6 , 0 >

5

(26,0 - 26,5>

5

(26,5 - 2 7 , 0 >

8

(27,0 - 2 7 , 5 >

2

(27,5 - 2 8 , 0 >

4

(28,0 - 28,5>

2

(graf č . 1 )
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Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
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Příloha VII:
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST IZ TOXIKOLOGIE - SŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST I
Z TOXIKOLOGIE - SŠ". Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká,
kolika bodů v průměru studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti
studentů. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka ě. 2)
Průměrná hodnota
Číslo otázky dosažených bodů z otázky
1
0,70
2
0,60
0,50
3
4
0,80
0,60
5
0,67
6
0,92
7
0,94
8
(grafe. 2)
Průměrné hodnoty dosažených bodů z každé otázky
z "TEST IZ TOXIKOLOGIE - SŠ"

Číslo otázky

Příloha VII:
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST II Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST II
Z TOXIKOLOGIE - SŠ". Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká,
kolika bodů v průměru studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti
studentů. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 3)
Průměrná hodnota
Číslo otázky dosažených bodů z otázky
1
0,85
2
0,85
3
0,99
4
1,00
5
0,80
6
0,84
7
0,87
0,85
8
9
0,76
(graf č. 3)
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST I I Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
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Příloha VII:
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST m Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z testu (toxikologie
pro gymnázia). Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká, kolika bodů
v průměru studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti studentů.
Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 4)
Průměrná hodnota
dosažených bodů z otázky

Číslo otázky
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,49
0,68
0,93
0,90
0,85
0,72
0,96
0,40
0,61
1,00
0,70
0,67
0,93
0,67
0,63

(graf č. 4)
Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky
z "TEST IM Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
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Příloha VIII:
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky z
"TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ",
"TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"

Příloha VIII:
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky
z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ" a "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST
Z TOXIKOLOGIE - ZŠ" (v tabulce a grafu je zkráceno na "Test ZŠ"). Sloupec
"Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká, kolika bodů v průměru žáci a studenti
dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti žáků a studentů. Příslušné tabulkové
hodnoty jsou zaneseny do grafu. Porovnávány byly úlohy, které jsou v testech zaměřeny
na shodnou problematiku.
Přiřazování bylo provedeno následovně. K první úloze z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ
byla přiřazena první úloha z "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ" (v tabulce a grafu je zkráceno
na "Test SŠ") zaměřená na shodnou problematiku. Stejným způsobem se postupovalo
i u úlohy 2, 3, 6, 7 a dalších z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ".
(tabulka č. 1)
Test ZŠ - průměrná hodnota Test SŠ - průměrná hodnota
Číslo otázky dosažených bodů z otázky dosažených bodů z otázky
0,97
1
1,00
0,98
0,99
2
0,87
3
0,87
0,71
6
0,68
0,67
7
0,93
0,47
8
0,90
0,71
9
0,85
0,66
10
0,72
0,75
0,96
11
0,44
12
0,40
0,64
0,61
13
0,95
14
1,00
0,70
15
0,70
0,74
16
0,67
0,92
17
0,93
0,60
0,67
18

(graf č. 1)
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky
z "Test ZŠ" a "Test SŠ"

Příloha IX:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky z
"TEST IZ TOXIKOLOGIE - VŠ",
"TEST II Z TOXIKOLOGIE - VŠ",
"TEST III Z TOXIKOLOGIE - VŠ"

Příloha IX:
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ
Sloupec s názvem "Interval" představuje rozmezí počtu bodů, kterých studenti dosáhli
v testu. Sloupec s názvem "Počet studentu" vypovídá o přesném počtu studentů, kteří
dosáhli určitého počtu bodů z testu.Tabulka představuje přiřazení studentů k intervalu
podle počtu dosažených bodů v testu. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 1)
Interval
(29,0 - 29,5>
(29,5 - 30,0>
(30,0 - 30,5>
(30,5 -31,0>
(31,0-31,5>
(31,5 -32,0>
(32,0 - 32,5>
(32,5 - 33,0>
(33,0 - 33,5>
(33,5 - 34,0>
(34,0 - 34,5>
(34,5 - 35,0>

Počet studentů
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
1

(graf č. 1)
Výsledky z "TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"

Intervaly

Příloha IX:
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST IZ TOXIKOLOGIE - VŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST I
Z TOXIKOLOGIE - VŠ". Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká,
kolika bodů v průměru studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti
studentů. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka ě. 2)
Průměrná hodnota
Číslo otázky dosažených bodů z otázky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,67
1,00
0,83
1,00
0,37
0,50
0,59
0,87
0,77
0,70
0,60
0,90
0,95
1,00
1,00
0,97

(graf č. 2)
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST IZ TOXIKOLOGIE - VŠ"
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Příloha IX:
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST n Z TOXIKOLOGIE - VŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST II
Z TOXIKOLOGIE - VŠ". Sloupec "Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká,
kolika bodů v průměru studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti
studentů. Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
(tabulka č. 3)
Průměrná hodnota
Číslo otázky dosažených bodů z otázky
1
0,87
2
0,87
3
1,00
4
0,95
0,91
5
1,00
6
0,91
7
0,87
8
0,87
9
(graf ě. 3)
Průměrná hodnota dosažených bodů z každé otázky
z "TEST II Z TOXIKOLOGIE - VŠ"
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Příloha X:
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky z
"TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ",
"TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ",
"TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"

*t

Příloha X:
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky
z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ". "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ"
a "TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ"
Sloupec s názvem "Číslo otázky" v tabulce představuje konkrétní položku z "TEST
Z TOXIKOLOGIE - ZŠ" ( v tabulce a grafu je zkráceno na "Test ZŠ"). Sloupec
"Průměrná hodnota dosažených bodů z otázky" říká, kolika bodů v průměru žáci
a studenti dosáhli u příslušné položky a vypovídá i o úspěšnosti žáků a studentů.
Příslušné tabulkové hodnoty jsou zaneseny do grafu.
Porovnávány byly úlohy, které byly v testech shodné. Přiřazování bylo provedeno
následovně. K první úloze z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ" byla přiřazena první úloha
z "TEST Z TOXIKOLOGIE - SŠ" a z "TEST Z TOXIKOLOGIE - VŠ" (v tabulce a
grafů je zkráceno na "Test SŠ", "Test VŠ") zaměřená na shodnou problematiku. Stejným
způsobem se postupovalo i u úlohy 2, 3, 6, 7 a dalších z "TEST Z TOXIKOLOGIE - ZŠ".
(tabulka č. 1)
Test ZŠ - průměrná Test SŠ - průměrná Test VŠ - průměrná
hodnota dosažených hodnota dosažených hodnota dosažených
bodů z otázky
bodů z otázky
Číslo otázky bodů z otázky
0,97
1,00
1
0,95
0,98
0,99
2
1,00
0,87
0,87
3
0,91
0,71
0,68
6
0,72
0,67
0,93
7
0,89
0,47
0,90
8
0,87
0,71
0,85
9
0,96
0,66
0,72
10
0,81
r
0,75
0,96
11
0,56
0,44
0,40
12
0,56
0,64
0,61
13
0,57
0,95
1,00
14
0,66
0,70
0,70
15
0,83
0,74
0,67
16
1,00
0,92
0,93 ^
17
1,00
0,60
0,67
18
0,75

(graf č. 1)
Srovnání průměrných hodnot dosažených bodů z otázky
z "Test ZŠ". "Test SŠ" a "Test VŠ"
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Příloha XI:
Zákony, které ovlivňují život chemiků

«1

Zákony, které ovlivňují život chemiků [4J
035/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv maziv, ve znění
pozdějších předpisů
012/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
010/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody
pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti
a oxidační schopnosti
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
514/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních
mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
509/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb.,
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla
a ze skladování a distribuce benzinu
508/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb.,
kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž
činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími
a prckursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
500/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997
Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých
kategorií
499/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002
Sb., o radiační ochraně
496/2005 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb
stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše
průměrných cen pohonných hmot.
494/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických
prostředků
472/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
469/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad
nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely
kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
464/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
460/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah
bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
454/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku vybraných měřicích jednotek
a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
449/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody
pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků '
437/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
434/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
431/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb. kterou se stanoví druhy a podmínky
použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.

423/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. o vodních
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění
vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.
420/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá
z pozdějších změn
409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody
389/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek
a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností,
výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
386/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
385/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
369/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
365/2005 Sb. Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových
motorů některých nesilničních mobilních strojů
353/2005/ Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu
provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
346/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a genetickými produkty
345/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných
výzkumných institucích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
300/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování,
provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
291/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých
uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních stím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní
rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České
národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
279/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní
praxe
270/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní
požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.
247/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
238/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu
odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.
237/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě
a skladování minerálních olejů
235/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
232/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek
zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být
škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů

spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením
živočišných produktů, a vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté
maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
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