
 1 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra učitelství a didaktiky chemie 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Vzdělávací projekt na popularizaci 
chemie 

 
Renata Šedivá 

 

Školitel bakalářské práce: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 

 

Praha 2010 



 2 

Klíčová slova: školní chemické experimenty, motivace, vzdělávací projekt 

Key words: school chemical experiments, motivation, educational project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením školitelky 

RNDr. Renaty Šulcové, Ph.D. a všechny použité prameny jsem řádně citovala. 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům.  

V Praze dne        

         Renata Šedivá 



 3 

Seznam použitých zkratek: 

C žíravý 

F+ extrémně hořlavý 

N nebezpečný pro životní prostředí 

O   oxidující 

RVP G   Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

Xn zdraví škodlivý 

ZŠ   základní škola 

UK PřF  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto děkuji RNDr. Renatě Šulcové, PhD. za vedení práce, odborné konzultace, spoustu 

podnětných připomínek a návrhů. Paní profesorce chemie Mgr. Evě Hájkové, Ph.D. 

z Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem za odborné konzultace, sestřih materiálů na DVD a 

pomoc s natáčením. Kolegům Evě Knaiflové za pomoc s výběrem pokusů, jejich 

vyzkoušením, organizací dne otevřených dveří a fotodokumentaci, Ondřeji Hospodkovi za 

fotodokumentaci během dne otevřených dveří. Díky patří také Martině Janákové, Lucii 

Karbulové, Josefu Pácaltovi, Marku Romáškovi, Anitě Šturmové a Janě Vobickové za 

obsluhu a komentování jednotlivých stanovišť při vlastní realizaci návrhu. 



 4 

Obsah 

1 Úvod.................................................................................................................................... 5 

2 Cíle práce ............................................................................................................................ 6 

3 Teoretická část .................................................................................................................... 7 

3.1 Projektové vyučování .................................................................................................7 

3.2 Experiment a jeho význam v chemickém vzdělávání ................................................ 9 

4 Praktická část .................................................................................................................... 11 

4.1 Projekt pro popularizaci chemie............................................................................... 11 

4.2 Metodika projektu .................................................................................................... 12 

4.3 Časový harmonogram realizace Projektu pro popularizaci chemie ......................... 12 

4.4 Soubor experimentů ................................................................................................. 13 

4.4.1 ADSORPCE................................................................................................................. 15 

4.4.2 BAR ............................................................................................................................... 18 

4.4.3 HRNEČKU VAŘ......................................................................................................... 20 

4.4.4 CHEMICKÁ STŘELNICE ........................................................................................ 22 

4.4.5 CHROMATOGRAFIE............................................................................................... 24 

4.4.6 OHŇOVÁ ŽENA......................................................................................................... 26 

4.4.7 PLAMENOVÉ ZKOUŠKY ....................................................................................... 29 

4.4.8 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ VODY ............................................................................... 32 

4.4.9 PŘÍRODNÍ INDIKÁTOR KYSELOSTI.................................................................. 34 

4.4.10 TAJNÉ PÍSMO............................................................................................................ 36 

4.5 Dokumentace realizace Projektu „Den otevřených dveří v laboratoři chemie“....... 39 

5 Diskuze ............................................................................................................................. 41 

6 Závěr ................................................................................................................................. 42 

7 Shrnutí............................................................................................................................... 43 

8 Summary........................................................................................................................... 43 

9 Seznam použité literatury a zdrojů informací................................................................... 44 

9.1 Tištěné zdroje ........................................................................................................... 44 

9.2 Internetové zdroje..................................................................................................... 46 

9.3 Fotografie ................................................................................................................. 46 

10 Přílohy............................................................................................................................... 47 

 



 5 

1 Úvod  

Vzhledem k tomu, že chemie ve škole nepatří mezi příliš oblíbené předměty, je třeba žáky 

ke studiu tohoto předmětu vhodně motivovat. Vhodnou motivací mohou být například efektní 

chemické experimenty, které si mohou žáci sami vyzkoušet a jejichž princip pro ně bude 

pochopitelný. Další takovou motivací může být například zařazení chemicky orientovaného 

vzdělávacího projektu do výuky. Při řešení školního projektu se přirozeně u žáků prohlubuje 

soubor dovedností rozvíjejících klíčové kompetence jako je kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální i kompetence k podnikavosti.  

Podle poslední verze RVP G, schválené v roce 2007 /1/, má „gymnaziální vzdělávání žáky 

vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky 

vzdělaného člověka. Tím je má připravit především pro vysokoškolské vzdělávání či další 

typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život“ /1/. Nezbytným 

předpokladem pro splnění těchto cílů je uplatnění postupů a metod podporujících tvořivé 

myšlení, samostatnost, schopnost týmové a kooperativní spolupráce, využívání rozličných 

organizačních forem práce, integrace předmětů, tedy aktivizace ve výuce a vzdělávání. 

Vhodnou aktivizační metodou může být například projektové vyučování, které jako doplněk 

běžného vyučování pomáhá překonávat izolovanost a roztříštěnost vědění, jeho odtrženost 

od životní praxe, strnulost a odcizenost školní práce od zájmů a otázek z běžného života. 

Studenti řeší otázky, které vzbuzují jejich přirozenou touhu po poznávání nových jevů 

s využitím předchozích zkušeností, zpracování informací, promýšlení, systemizace a třídění 

poznatků, jejich aplikací, metodiky a hodnocení. /2/ Projektová výuka je velice vhodným 

prostředkem, jak integrovat vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a zdraví a průřezová 

témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.  

Předkládaná práce je návrhem popularizačního školního projektu v chemii, měla by motivovat 

učitele chemie k zařazení takového projektu do výuky a usnadnit jim jeho realizaci. 
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2 Cíle práce 

• Vytvořit návrh popularizačně-vzdělávacího chemického projektu, který by inspiroval 

učitele chemie k jeho vřazení do výuky středoškolské chemie a zároveň jim usnadnil 

celkovou realizaci projektu s námětem: „Den otevřených dveří v chemické laboratoři 

naší školy – projekt pro popularizaci chemie“. Součástí projektu bude též metodika 

provedení, návrhy řešení i možnosti vyhodnocení výsledků. 

• Na základě literatury a dalších zdrojů vybrat deset experimentů vhodných 

pro popularizačně-vzdělávací projekt v chemii na ZŠ a gymnáziu. 

• Vybrané experimenty vyzkoušet, provést případnou korekci námětů a navrhnout jejich 

kreativní a originální provedení. 

• Ke každému experimentu vytvořit informační text se seznamem pomůcek, chemikálií, 

obtížností, postupem, principem, poznámkami a doporučeními. 

• Navrhnout celkovou organizaci projektu, časový, tematický a obsahový harmonogram. 

• Návrh ověřit realizací projektu „Den otevřených dveří v chemické laboratoři“ v praxi 

a provést jeho dokumentaci formou fotografií a videa. 
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3 Teoretická část 

3.1 Projektové vyučování 

Projektové vyučování, které vzniklo na základě myšlenek pedagogického pragmatismu 

na přelomu 19. a 20. století, našlo postupně uplatnění v základních i středních školách. Od 70. 

let minulého století se pedagogové snaží o překonání hranic jednotlivých vyučovacích 

předmětů, o jejich integraci, např. v podobě projektového vyučování. K projektovému 

vyučování bylo zejména v posledních desetiletích vytvořeno mnoho prací a materiálů pro 

školní projekty, z nichž některé byly vyzkoušeny a další jsou vytvářeny a realizovány. /3/  

Co je to projektové vyučování? Vybráno z definic několika autorů:  

J. Maňák: Projekt představuje relativně rozsáhlou, prakticky významnou a reálné skutečnosti 

blízkou problematiku, jejíž řešení žáci plánují převážně samostatně, přičemž používají fyzické 

prostředky na vlastní zodpovědnost. Projekt má vždy prakticko-konstruktivní cíl, který musí 

být opravdu realizován. /4/  

G. Petty: Projektem či samostatnou prací míníme úkol anebo série úkolů, které mají žáci plnit 

– většinou individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami 

rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla 

otevřenější konec než samostatná práce. /5/  

H. Kasíková: Projektem je specifický typ učebního úkolu, v kterém mají žáci možnost volby 

tématu a směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je 

to úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako převzetí 

odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem. /6/ 

J. Kašová: Výchovně vzdělávací projekt je integrované vyučování, které staví před žáky 

jeden či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Jejich cílem je např. napsat knihu 

či časopis, uspořádat výstavu, akci, přednášku, vyrobit vyučovací pomůcku nebo jinou 

užitečnou věc. Ke splnění tohoto úkolu potřebují vyhledat mnoho nových informací, 

zpracovat a použít dosavadní poznatky z různých oborů, navázat spolupráci s odborníky, umět 

organizovat svou práci v čase i prostoru, zvolit jiné řešení v případě chyby, formulovat vlastní 

názor, diskutovat, spolupracovat atd. Místo aby žáci „přebírali“ hotové poznatky 

z jednotlivých oborů (mnohdy navíc bez hlubšího pochopení významu a smyslu), objevují 

při projektové výuce tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. /7/ 
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Pod pojmem realizace řešení problému a projektová metoda chápe autorský tým dr. Šulcové 

/8/ vyučovací proces, ve kterém žáci pracují na zadaném problému obsáhlejšího charakteru 

nebo na skupině problémů, které se zaměřují na konkrétní jevy, vlastnosti, věci. Při řešení 

úkolů využívají dostupné materiály, poznatky a vědomosti z různých předmětů, získávají 

informace z literatury, časopisů, internetu, od učitelů i odborníků, prakticky ověřují své 

hypotézy. Projekt sám pak je realizací řešení problémů za využití souboru aktivních metod 

a činností všech zúčastněných. Žáci pracují ve skupinkách (nikoli individuálně), organizují si 

postup práce, kdy, kde a v jakém pořadí se budou dílčí problémy řešit, které materiály a jak se 

využijí. Spolupráce je důležitým rysem této formy výuky.  

Součástí projektu by mělo být vytvoření prezentace celé skupiny, třídy. Může to být časopis, 

odborný článek, nástěnka, výstava, populárně naučná přednáška s besedou pro spolužáky 

apod. A v závěru nesmí chybět diskuse, při které žáci obhajují a hodnotí své výsledky, 

zdůvodňují postupy při praktickém ověřování. 

Učitel je při projektovém vyučování rádcem a koordinátorem, který však musí být stále 

připraven na možné otázky ze strany žáků a zároveň by měl být schopen nabídnout odborné 

i technické zázemí při realizaci řešení projektu, jako např. odbornou literaturu a časopisy, 

školní pomůcky, informační a komunikační technologii školy - PC, internet, pomoc 

při zajišťování exkurzí do podniků, obecné správy, školní laboratoř a vybavení, seznam 

vhodných odkazů a internetových stránek. Takto se i učitel stává nedílnou součástí realizace 

projektu. /2, 8, 9,/  

Při projektové výuce si žáci osvojují celou řadu dovedností najednou, proto je tato forma 

výuky velmi náročná (hlavně zpočátku, kdy s ní žáci nemají zkušenosti). Pokud by byla 

používána častěji, žáci by se jí obávali, protože při projektech musí porozumět mnoha novým 

informacím. Nakonec by zmizel základní rys projektové výuky „porozumět a umět použít“ 

a nahradil by ho pojem „znát“, což je kritizováno jako tzv. biflování, encyklopedismus apod. 

/10/  

Nezbytným předpokladem pro naplnění cílů stanovených RVP je uplatnění postupů a metod 

podporujících tvořivé myšlení a zároveň schopnost týmové a kooperativní spolupráce, 

využívání rozličných organizačních forem práce. Pro splnění takových úkolů je nezbytná 

alternace klasických vzdělávacích metod a forem práce ve školách takovými prostředky 

výuky, které maximálně využívají aktivní podíl práce žáků a jejich angažovanou účast 

i bezprostřední výrazné zapojení do výukových aktivit. Pro učitele chemie k tomu 
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neodmyslitelně patří uplatnění tvůrčích aktivit při řešení přírodovědných problémů, například 

zadaných žákům jako vzdělávací projekty s experimentální činností, které rozvíjejí vlastní 

aktivity žáků a podněcují u nich vlastní tvořivost. /11/ 

Projektové vyučování je vyučovací proces, při němž žáci vlastní aktivní činností řeší 

komplexní úkoly, které jsou konkrétní, smysluplné a reálné. Řešení úkolů žáci plánují 

převážně samostatně a kooperativně pracují na zadaném problému. Využívají dostupné 

materiály, poznatky, vědomosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů, získávají 

informace z literatury, časopisů, internetu, od učitelů nebo odborníků, prakticky ověřují své 

hypotézy ve škole, doma i v běžném životě, diskutují o svých závěrech, které obhajují 

a prezentují v týmu a též veřejnosti /2, 3, 8, 12/.   

3.2 Experiment a jeho význam v chemickém vzdělávání 

Školní chemický pokus (podle /13/) je definován jako plánovitá a cílevědomá duševní 

i fyzická činnost prováděná společně učiteli a žáky, jejímž obsahem je studium přírodních 

jevů (především chemických změn) za známých, vymezených a obměňovaných podmínek. 

Stejně je vymezen školní chemický pokus (i podle /14/), kde se zároveň dodává, že činnost 

získává charakter experimentu teprve vymezením úkolu či problému, tudíž sem nelze zařadit 

činnost, při které žáci pouze nacvičují pracovní techniku (např. při filtraci). Význam 

chemických pokusů je vystižen např. následující charakteristikou (podle /15/): „žáci 

při experimentování poznají na vlastní oči vlastnosti a změny látek, jejich experimentální 

činnost jim umožňuje lépe porozumět předmětu chemie i okolnímu světu“. 

Experimenty hrají ve výuce chemie důležitou a nezastupitelnou roli, neboť názornost je 

jedním ze základních didaktických principů. Umožňují studentům učivo snadněji pochopit 

a lépe si ho zapamatovat /16/. Obzvlášť důležité je pokus nejen dobře předvést, ale umět ho 

i správně a srozumitelně vysvětlit jeho chemickou podstatu. Chemické experimenty nesporně 

zvyšují zájem žáků o tento předmět a jejich aktivitu během vyučovací hodiny, laboratorních 

prací či volitelné nebo domácí činnosti. Pokusy prováděné žáky v chemické laboratoři 

rozvíjejí jejich dovednosti při sestavování aparatur a práci s chemikáliemi, zároveň odstraňují 

strach z nebezpečí chemického experimentování při důsledném dodržování bezpečnostních 

předpisů. 

Důležitý je výběr vhodných experimentů. Vyučující je obvykle limitován vybavením školní 

chemické laboratoře, proto je nutné vybírat pokusy méně náročné na speciální používané 

pomůcky či chemikálie. Dalším kritériem při výběru pokusů je časová nenáročnost, aby se 
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dlouhé pokusy nestaly nudnými a nezabraly většinu hodiny. (U časově náročných 

experimentů je vhodné použít ukázky např. z recenzovaných elektronických zdrojů či 

dostupných DVD.) V neposlední řadě je důležité brát zřetel na bezpečnost při provádění 

experimentů, obzvláště u těch pokusů, které provádějí žáci (s ohledem na přiměřenost pokusů 

věkové kategorii žáků). Provádění školních chemických  pokusů  je  vždy spojeno s určitým 

nebezpečím, které vyplývá z práce s chemikáliemi, z možnosti poranění při  práci se  sklem, z  

možnosti požáru  apod. Proto osobní povinností  každého  učitele je dodržování zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Znalost základních  zákonů, vládních nařízení, 

předpisů, směrnic a norem  učiteli  umožňuje  vést žáky v procesu výchovy a vzdělání 

k uvědomělé disciplíně a vytváření správných pracovních návyků. /17/  

Pro větší motivaci a zájem žáků je vhodné provádět efektní, ale též efektivní pokusy. 

Problematikou významu efektních avšak z pedagogického hlediska málo efektivních 

experimentů se zabývají publikace /18, 19/: efektní pokusy mají hlavně funkci formativní, 

mohou spoluvytvářet pozitivní vztah žáků k chemii. Avšak tato funkce by neměla příliš 

oslabovat jejich funkci informativní (poskytující poučení, informace) a gnozeologickou 

(poznávací), které obě vedou k pedagogické efektivitě daných činností. 
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4 Praktická část 

4.1 Projekt pro popularizaci chemie 

Projekt, který je předložen v mé bakalářské práci, byl koncipován tak, že se sama zapojím 

do jeho realizace jako jeden z řešitelů a stanu se jeho manažerem. Původně se jednalo o návrh 

Dne otevřených dveří v laboratoři chemie, který byl realizován při Dni otevřených dveří 

Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. Návrh jsem dále zpracovala, doplnila 

a modifikovala jako „Projekt na popularizaci chemie“, přičemž jsem využila zkušeností 

z přípravy a realizace Dne otevřených dveří.  

Cílem celého projektu bylo vybrat, upravit a sestavit soubor deseti vybraných experimentů, 

doprovodit je metodikou provedení, návrhy řešení a praktickými radami pro přípravu 

a realizaci zábavné i vzdělávací činnosti v chemické laboratoři. Součástí vytvořeného 

materiálu jsou i zpracované protokoly k jednotlivým experimentům, 

fotodokumentace z realizace Dne otevřených dveří v chemické laboratoři a vytvořené 

videodokumenty na přiloženém DVD s demonstrací jednotlivých experimentů a jejich 

komentářem.  

Experimenty byly vybírány tak, aby byly zajímavé, vzdělávací i zábavné, nenáročné na čas, 

pomůcky a chemikálie, ale zároveň aby byl jednoduše a jasně vysvětlitelný jejich princip 

a bylo zřejmé jejich využití v praxi nebo demonstrovaly důležité jevy využívané v chemii.  

Pro výběr experimentů bylo využito různých zdrojů ze starší, současné literatury a učebnic 

/20 – 33/ i z internetových odkazů /26/, pro zatraktivnění byly pokusy prováděné 

na jednotlivých stanovištích zábavně pojmenovány.   

Pokusy nazvané „Chromatografie“, „Plamenové zkoušky“ a „Tajné písmo“ fungují 

na mechanismech využívaných v analytické chemii, „Chemická střelnice“ je ukázkou 

chemické přeměny látek – smísením pevných látek vznikne látka plynná, „Hrnečku vař“ je 

efektní ukázkou oxidačně-redukčních reakcí, „Přírodní indikátor kyselosti“ je příkladem 

acidobazického indikátoru a osvětluje pojmy jako kyselost, zásaditost a hodnota pH, další 

pokusy demonstrují některé fyzikální vlastnosti látek například „Ohňová žena“ velice efektně 

demonstruje některé důležité vlastnosti směsi uhlovodíků propanu a butanu, „Povrchové 

napětí vody“ ukazuje důležitost této vrstvy a účinek detergentů, „Adsorpce“ je ukázkou 

povrchových reakcí, které jsou hojně využívané v praxi zejména při zneškodňování 

nebezpečných odpadních látek a „Bar“ je demonstrací využití chemie v potravinářství.  

Nejvhodnějším místem pro realizaci projektu je chemická laboratoř s pracovními stoly, ale je 

možné využít i upravenou odbornou učebnu či třídu. Některá stanoviště je vhodné umístit 
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mimo chemickou laboratoř - např. „Chemickou střelnici“ z důvodu bezpečnosti práce, nebo 

stanoviště „Bar“, kde se připravují limonády, z hygienických důvodů. 

Každý z účinkujících studentů – řešitelů projektu – musí být velmi dobře seznámen 

s bezpečnostními předpisy při provádění pokusů, dbát na bezpečnost návštěvníků a používat 

ochranné laboratorní pomůcky – plášť, rukavice, laboratorní brýle, štít. Návštěvníkům je třeba 

zapůjčit pracovní pláště, pokud nemají vlastní, a určit místo mimo laboratoř k odkládání 

batohů, či bund, například šatnu. 

4.2 Metodika projektu 

Řešiteli projektu jsou zájemci o chemii, může se jednat o žáky nejvyšších ročníků, maturanty, 

členy chemického kroužku nebo zvoleného semináře. Je nutné, aby žáci byli proškoleni o 

bezpečnosti práce v chemické laboratoři, a též je vhodné, aby byli starší než 18 let. Žáci se 

rozdělí do pěti skupin po dvou až čtyřech žácích, každá skupina si vybere dva z nabízených 

experimentů. Řešitelé spolupracují ve skupinkách, seznámí se blíže s principem vybraných 

experimentů, bezpečnostními opatřeními a pravidly při práci v laboratoři, vyzkouší si 

jednotlivé varianty pokusů, provedou případné korekce množství látek nebo změnu použitých 

chemikálií, navrhnou kreativní provedení experimentů a připraví si výzdobu jednotlivých 

stanovišť ve formě plakátů, informačních textů apod. Během příprav si vyhledají další 

potřebné informace k jednotlivým experimentům a připraví si jejich prezentaci. Produktem 

celého projektu bude prezentace experimentů žákům mladších ročníků, například při nějakém 

vhodném termínu: poslední den před Vánoci, na konci školního roku nebo při nějaké školní 

slavnosti či jiné akci, projekt lze atraktivně prezentovat na Dni otevřených dveří své školy. 

Prezentací projektu se řešitelé snaží představit žákům chemii jako zajímavý a zábavný 

předmět, který neznamená pouhé „biflování“ vzorečků a rovnic. Hodnocení projektu 

proběhne slovně metodou společné diskuze, výsledky projektu mohou být zpracovány 

například formou nástěnky, posteru, článku do školního časopisu nebo příspěvkem na webové 

stránky školy.  

4.3 Časový harmonogram realizace Projektu pro popularizaci chemie 

Vzhledem k tomu, že je projekt určen pro žáky výběrového semináře nebo členy chemického 

kroužku, může být časově rozvržen například tak, jak je to navrženo níže. Celkový čas 

projektu je asi 14 dní až měsíc, podle časových možností řešitelů. 

1) Motivace a výběr řešitelského týmu z řad zájemců o chemii – např. chemický kroužek 

nebo volitelný seminář - nejméně 10 – 12 žáků (30 minut ve vyučovací hodině). 
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2) Nabídka předem vytipovaných vhodných experimentů a doporučené literatury, 

rozdělení žáků do jednotlivých řešitelských týmů a přidělení vybraných pokusů 

řešitelským skupinám (20 minut ve vyučovací hodině).  

3) Teoretická příprava – práce s literaturou a dalšími zdroji, které může poskytnout školní 

i veřejná knihovna,  vyhledání zajímavostí k pokusům, principu a mechanismu pokusů 

a jejich praktické využití (školní i domácí práce, není časové omezení). 

4) Zjištění stavu laboratoře – dostupné chemikálie a pomůcky (všichni), případné 

zajištění dalších potřebných věcí běžně dostupných v obchodě (např. červené zelí, 

kyselina citrónová, plastové kelímky…). Nácvik a příprava experimentů ve skupinách 

po stanovištích (1,5 – 2,5 hodiny mimo vyučovací hodinu). 

5) Tvorba plakátů a informačních textů, příprava komentářů k jednotlivým pokusům 

(domácí práce, bez časového omezení). 

6) Výzdoba a příprava stanovišť (1-2 hodiny).  

7) Prezentace experimentů žákům nižších ročníků (čas dle možností pořádané akce). 

8) Provedení foto a videodokumentace, zpracování výsledků – nástěnka, poster, článek 

do školního časopisu nebo příspěvek na školní webové stránky o realizaci projektu 

(není časové omezení). 

9) Závěrečné hodnocení projektu a reflexe – diskuze (1 vyučovací hodina). 

4.4 Soubor experimentů 

Soubor protokolů k vybraným experimentům – každý protokol obsahuje: 

• seznam potřebných pomůcek 

• seznam chemikálií s označením bezpečnostních symbolů a koncentracemi použitých 

roztoků  

• pracovní postup k provedení pokusu 

• princip jednotlivých experimentů 

• obtížnost podle časové náročnosti a požadavků na praktické laboratorní dovednosti  

• poznámky a doporučení, bezpečnostní opatření, rady a rizika 

Pravidla pro používání chemických látek jsou součástí zákonů, vyhlášek a nařízení vlády – 

např. zákony č. 356/2003 Sb. – Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, 

č. 258/2000 Sb. a následující předpisy - o ochraně veřejného zdraví; vyhlášky 

č. 232/2004 Sb., 369/2005 Sb., 288/2003 Sb., 219/2004 Sb., a nařízení vlády č. 114/1999, 

19/2003,  460/2005 Sb., novely č. 28 a 135/2007 Sb. a č. 258/2001 Sb., týkající se ochrany 
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veřejného zdraví, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, 

včetně seznamů nebezpečných chemických látek i chemických látek na našem trhu 

zakázaných. (Zákony jsou neustále novelizovány, proto informace, které z nich vycházejí, 

zůstávají aktuální pouze do další změny.) /20/ 

 

Seznam protokolů k experimentům: 

Návody byly sestaveny a zpracovány dle námětů uvedených v seznamu literatury. Jednotlivá 

stanoviště jsou nazvána podle předváděných experimentů.  

1. „Adsorpce“ 

2. „Bar“ 

3. „Hrnečku vař“ 

4. „Chemická střelnice“ 

5. „Chromatografie“ 

6. „Ohňová žena“ 

7. „Plamenové zkoušky“ 

8. „Povrchové napětí vody“ 

9. „Přírodní indikátor ze zelí“ 

10. „Tajné písmo“ 
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4.4.1 ADSORPCE             

/21, 22, 23/  

Pomůcky (obr. 1): stojan na zkumavky, 2 nálevky, filtrační papír, 3 kádinky (100 cm3) 

Chemikálie (obr. 1): roztok manganistanu draselného (w = 5%) (O; Xn; N), aktivní uhlí 

v prášku (nadrcené tablety živočišného uhlí) 

 

Obr.1: Pomůcky a chemikálie k experimentu „Adsorpce“ 

 

Obtížnost: samostatný žákovský pokus pod vedením obsluhy 

Postup: Nálevky vyložíme filtračním papírem a umístíme je do stojanu na zkumavky (Obr. 2), 

pod každou z nich postavíme kádinku nebo zkumavku. Do zbývající kádinky nalijeme roztok 

manganistanu draselného. Aktivní uhlí rozprostřeme na filtrační papír v jedné z nálevek a 

opatrně ho navlhčíme. Do obou nálevek nalijeme roztok manganistanu draselného. Zatímco 

z nálevky bez aktivního uhlí vytéká fialový roztok, z nálevky s aktivním uhlím by měl vytékat 

roztok čirý (Obr. 3). Nálevka bez aktivního uhlí slouží k demonstraci toho, že odbarvení 

způsobuje opravdu aktivní uhlí a nikoli pouze filtrační papír. 
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Princip: Aktivní uhlí je pórovitá látka s obrovským povrchem, která je schopna vázat 

(adsorbovat) do svých pórů velké množství organických a anorganických látek. V tomto 

případě odbarví roztok manganistanu draselného, protože z něj adsorbuje barvivo. 

Poznámky: 

• aktivní uhlí je uměle vyrobená forma uhlíku s obrovským povrchem 

• dalšími látkami schopnými adsorpce jsou například silikagel, oxid hlinitý 

pro chromatografii a další 

• v praxi se tohoto jevu využívá například pro: 

• odstraňovače pachů 

• filtry ochranných masek 

• vysoušeče plynů 

• likvidace odpadních látek 

• při chorobách trávicího ústrojí (živočišné uhlí) 

 

 
 Obr. 2: Příprava „Adsorpce“                             Obr. 3: Výsledek „Adsorpce“ 

Doporučení: 

• použijte filtrační papír s vhodnými rozměry pórů, pokus je třeba předem vyzkoušet – 

příliš velkými póry by mohlo procházet i aktivní uhlí 

• filtrační papír musí být pokryt aktivním uhlím spojitě a do dostatečné výšky, 

aby roztok neprotékal pouze filtračním papírem 
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• pro názornost lze na pracovišti umístit krystaly manganistanu draselného a tablety 

živočišného uhlí, které se nadrtí v třecí misce s tloučkem 

• místo roztoku manganistanu lze použít barevnou limonádu (v tomto případě je 

nezbytné pokus předem vyzkoušet) nebo pokus provést s vlastnoručně vyrobenou 

limonádou u baru před laboratoří  
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4.4.2 BAR 

/21, 24/   

Pomůcky (obr. 4, 5): laboratorní váhy (nejlépe digitální s funkcí TARA), umělohmotné 

kelímky na jedno použití (100 cm3), umělohmotné lžičky na jedno použití, plastové 

mikropipety, střička 

Chemikálie (obr. 4, 5): hydrogenuhličitan sodný nebo jedlá soda bikarbona, kyselina 

citrónová, sacharosa nebo cukr krupice, ananasová, malinová, jahodová esence, potravinářské 

barvivo, voda        

 

Obr. 5: Pomůcky a chemikálie k experimentu 
„Bar“ 

Obr. 4: Pomůcky a chemikálie k experimentu „Bar“  

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy 

Postup: Do umělohmotného kelímku navážíme 0,7g hydrogenuhličitanu sodného, 1g kyseliny 

citrónové a 5g sacharosy, přidáme přibližně 80 cm3 vody a mícháme, dokud se přísady 

nerozpustí, přidáme kapku esence, kterou si vybereme podle své chuti a vše obarvíme 

potravinářským barvivem. 

Princip: Při reakci hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny citrónové vzniká oxid uhličitý – 

bublinky, které dodávají limonádě osvěžující chuť, sacharosa a ovocné esence jí dodávají 

příchuť a potravinářské barvivo vzhled. 

Poznámky: 

• díky 100% chemickému původu limonády může návštěvník použít naprosto libovolné 

kombinace – kde jinde je k dostání zelená a modrá malinovka než v našem baru?! 

• tabulka č. 1: přísady k přípravě chemické limonády:  
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hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 – soda bikarbona z obchodu 0,7g 

kyselina citrónová C6H8O7 (E330)  1g 

sacharosa C12H22O11 – cukr krupice 5g 

ethylbutanoát – ananasová esence a jiné estery – z obchodu 1 kapka 

potravinářské barvivo (tartrazin, indigotin, azorubin) – z obchodu cca 1-5 kapek 

voda H2O 80 cm3 

Tabulka 1 

Doporučení: 

• z hygienických důvodů je vhodné umístit toto stanoviště mimo chemickou laboratoř, 

zvláště když nabízíme ochutnávku! 

• používané pomůcky musí být zdravotně nezávadné – použijte buď kuchyňské nádobí, 

skleničky od marmelády atd., pitnou balenou vodu, nová kapátka 

• pro účastníky používejte jednorázové umělohmotné kelímky a lžičky, na které pořiďte 

koš na plasty (můžete upozornit na nutnost třídění odpadu)  

• z hygienických důvodů je vhodné vážit chemikálie přímo do kelímku (pokud mají 

váhy funkci TARA, lze „přivažovat“) 

• z potravinářských barviv je možné připravit roztoky, které přikapáváme do limonády 

kapátkem – snáze se rozpouštějí než prášek 

• stanoviště můžete vyzdobit pytlíčky s kyselinou citrónovou, jedlou sodou, sacharosou 

a potravinářskými barvivy, lahvičkami s esencemi a ovocem, můžete ho upravit tak, 

aby vypadalo jako bar 
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4.4.3 HRNEČKU VAŘ 

/17, 25, 26/  

Pomůcky (obr. 6): úzký odměrný válec (50 cm3), podnos nebo umělohmotná mísa, rukavice, 

ochranné brýle 

Chemikálie (obr. 6): peroxid vodíku (w = 30%) (O; Xn; C), detergenční prostředek (Jar), 

nasycený roztok jodidu draselného, (příp. potravinářské barvivo)  

 

Obr. 6:  Pomůcky a chemikálie k experimentu „hrnečku vař“ 

Obtížnost: demonstrační pokus se zapojením publika - peroxid vodíku (w = 30%) je žíravá 

látka, je proto nutné, aby s ní bezpečně manipulovala pouze obsluha stanoviště, použila 

rukavice a ochranné brýle, další operace (přilití jaru) provádí „obecenstvo“ pod vedením 

obsluhy; 

bezpečnost: při reakci vzniká jód, který způsobuje žluté zbarvení pěny, jelikož jód snadno 

sublimuje, není vhodné vdechovat páry nad pěnou 

Postup: Odměrný válec postavíme na podnos, nalijeme do něj 5 cm3 peroxidu vodíku, 

přidáme cca 1 cm3 jaru, do kterého můžeme přidat špachtličku potravinářského barviva, dobře 

promícháme a pak rychle vlijeme 5 cm3 roztoku jodidu draselného.  

Princip: Peroxid vodíku způsobí oxidaci jodidu na jód, zároveň se sám redukuje, přičemž se 

uvolňuje kyslík, který napění Jar. (Obr. 7) Pokud jsme přidali potravinářské barvivo, bude 

pěna zpočátku barevná, postupně hnědne od sublimujícího jódu. 
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Obr. 7: Výsledek experimentu „Hrnečku vař“  

Poznámky:  

• peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny obsahující peroxoskupinu – dva atomy kyslíku 

spojené kovalentní vazbou -O-O-: peroxid vodíku H-O-O-H (hydrogenperoxid) 

• peroxid vodíku je ve vodě neomezeně rozpustná kapalina, chová se jako slabá 

kyselina, většinou má oxidační účinky; 3% roztok se používá jako bělicí a dezinfekční 

prostředek, v průmyslu a v laboratořích se používá až 30% roztok 

• katalytickým účinkem některých látek (krev, MnO2, Cl2) se peroxid vodíku rozkládá 

na vodu a kyslík, který má silný oxidační účinek 

Doporučení: 

• pro usnadnění úklidu použijte podnos, mísu nebo jinou nádobu pod odměrný válec 

k zachytávání pěny 
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4.4.4 CHEMICKÁ STŘELNICE 

/27, 28/ 

Pomůcky (obr. 8): plastové mikrozkumavky (ependorfky), lžička, kádinka, kapátko, štít, 

rukavice 

Chemikálie (obr. 8): kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, voda 

 

Obr. 8: Pomůcky a chemikálie k experimentu „chemická střelnice“ 

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy – obsluha zakročí v případě nedovření 

víčka nebo nevystřelení patrony 

Postup: Do mikrozkumavky dáme 1 malou lžičku kyseliny citrónové a stejné množství 

hydrogenuhličitanu sodného, zakápneme vodou a rychle uzavřeme, aby směs nevypěnila ven. 

Pracujeme v laboratorních rukavicích! Protřepeme a víčkem míříme do prostoru, kde se 

nenacházejí žádné osoby ani cenné či křehké předměty. Patrona by měla vystřelit víčko. 

Princip: Při reakci kyseliny citrónové a hydrogenuhličitanu sodného vzniká oxid uhličitý, 

citronan sodný a voda. Přikapávaná voda slouží jako reakční prostředí. Vznikající oxid 

uhličitý natlakuje mikrozkumavku, až víčko prudce vystřelí. 
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Poznámky: 

• kyselina citrónová je organická trikarboxylová hydroxykyselina, která je přirozeně 

přítomna v ovoci 

                                                       
Obr. 9: Vzorec kyseliny citronové 

• hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda bikarbona) je součástí prášku do pečiva, používá 

se k neutralizaci žaludečních šťáv při překyselení žaludku a též jako náplň 

práškových hasicích přístrojů 

 

Doporučení:  

• pokus je vhodné provádět mimo laboratoř (např. chodba, školní dvůr) z důvodu 

potřeby relativně velkého volného prostoru (alespoň cca 3x5 m)  

• pro usnadnění úklidu je praktické umístit na podlahu igelitovou fólii (rozměry 

cca 4x5 m) 

• práce se štítem - sice se nejedná o toxické ani silně žíravé látky, ale případný kontakt 

s obličejem, hlavně s očima je nežádoucí 

• pokud patrona po protřepání ani po delší době nevystřelí, předá osoba provádějící 

pokus patronu obsluze stanoviště, která ji otevře  

Pozor ! VÍČKO STÁLE SMĚŘUJE DO VOLNÉHO PROSTORU ! 

• je praktické vybavit stanoviště nádobou na použité patrony 

• stanoviště je možné vyzdobit pytlíčky jedlé sody a kyseliny citrónové nebo citróny 
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4.4.5 CHROMATOGRAFIE 

/17, 27, 28, 29, 30/ 

Pomůcky (Obr. 10, 11): Petriho misky, bílé školní křídy, filtrační papír, kádinka, střička 

naplněná vodou s ethanolem, kancelářské sponky 

Chemikálie (Obr. 10, 11): voda, směsi barviv - nejlépe fixy vodou rozpustné 

     

Obr. 10, 11: Pomůcky a chemikálie k experimentu „chromatografie“ 

Obtížnost: samostatný žákovský pokus 

Postup: Na křídu nakreslíme fixem proužek asi centimetr od jednoho okraje, do Petriho misky 

nalijeme vodu a křídu do ní postavíme tak, aby stála na konci blíže k proužku. Barevný 

proužek nesmí být ponořen ve vodě! Necháme vodu vzlínat křídou a pozorujeme rozvrstvení 

jednotlivých barev. (Obr. 13) Na filtrační papír nakreslíme „žížalku“ s různě barevnými 

články, papír stočíme do ruličky, sepneme kancelářskou sponkou, postavíme do Petriho misky 

se směsí vody s ethanolem a uzavřeme kádinkou obrácenou dnem vzhůru. (Obr. 12) 

Princip: Směs (v našem případě směs barviv ve fixu) je rozpouštědlem (v našem případě 

voda) pozvolna unášena po křídě nebo jiném materiálu, na který se složky směsi s částicemi 

různé hmotnosti a velikosti vážou jinak pevně a proto jsou unášeny různou rychlostí, tím se 

jednotlivé složky směsi od sebe vzdalují a dochází k jejich oddělování. (Obr. 14) 
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  Obr. 12: Uspořádání „Chromatografie“          Obr. 13: Výsledek „Chromatografie“ na křídě 

Obr. 14: Výsledek „Chromatografie“ na papíře 

Poznámky: 

• chromatografie je separační metoda oddělování složek směsí, používaná zejména 

k oddělování jednotlivých barviv z roztoku směsi barviv, jak napovídá její název 

(chromos je řecky barva) 

• nejvíce jsou vázána modrá barviva, nejméně oranžová a červená 

• výsledkem chromatografie je chromatogram 

Doporučení: 

• na každou hranu křídy můžete použít fix jiné barvy 

• křídy se po vysušení mohou používat k psaní na tabuli 

• nejlépe je rozvrstvení jednotlivých barviv pozorovatelné u zelené a hnědé směsi barviv 
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4.4.6 OHŇOVÁ ŽENA 

/29/ 

Pomůcky (obr. 15): čajová svíčka, zápalky, kádinka (1000 cm3), laboratorní stojan, plechový 

žlábek, zkumavka, zátka s otvorem, skleněná trubička, gumový držák  

Chemikálie (obr. 15): propan-butan (náhradní náplň do zapalovačů) (F+) 

 

Obr. 15: Pomůcky a chemikálie k experimentu „ohňová žena“ 

Obtížnost: demonstrační pokus prováděný obsluhou, návštěvníci by měli stát v bezpečné 

vzdálenosti  
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Postup: Žlábek připevníme na stojan a nakloníme ho tak, aby jeden jeho konec ústil cca 5 cm 

nad stolem. Pod dolní konec umístíme čajovou svíčku a zapálíme ji. Zkumavku uzavřeme 

zátkou s otvorem, kterým prochází skleněná trubička. Touto trubičkou do zkumavky 

vstříkneme cca 1 cm3 propan-butanu, odtud „vařící“ směs přelijeme do kádinky. Když je směs 

propan-butanu v plynné fázi, lijeme ji opatrně žlábkem na svíčku. 

 
Obr. 16:Nákres aparatury  

 

 

Obr. 17: Výsledek experimentu „Ohňová žena“ 
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Princip: Propan-butan je hořlavá směs plynů těžší než vzduch, můžeme ji tedy lít žlábkem 

a svíčka ji zapálí. Oheň prohoří od svíčky žlábkem směrem vzhůru až do kádinky. (Obr. 17) 

Poznámky:  

• propan-butan je směs alkanů doprovázející methan v zemním plynu 

• alkany jsou acyklické sloučeniny uhlíku a vodíku, které obsahují mezi atomy uhlíku 

pouze jednoduché vazby 

• teplota varu propan-butanu je cca - 4 C° (v závislosti na vzájemném poměru 

jmenovaných plynů) 

 

Doporučení:  

• pokud chcete obecenstvo zapojit, je možné demonstrovat var propan-butanu 

ve zkumavce – nechat na zkumavku sáhnout (je studená) nebo změřit teplotu varu 

teploměrem 

• z bezpečnostních důvodů je nezbytně nutné, aby kádinka měla objem alespoň 

1000 cm3 kvůli chlazení 

• pozor na prudké vzplanutí – je nutné z bezpečnostních důvodů držet kádinku 

v gumovém držáku! 
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4.4.7 PLAMENOVÉ ZKOUŠKY 

/23, 31/  

Pomůcky (obr. 18): kahan, zápalky, mechanické rozprašovače, bavlněný hadr 

Chemikálie (obr. 18): roztoky kationtů alkalických kovů a kovů alkalických zemin – Li+, Na+, 

K+, Rb+, Cs+, Ca+II, Sr+II, Ba+II (pozitivní zkoušky poskytují i roztoky velmi nízkých 

koncentrací) 

 

Obr. 18: Pomůcky a chemikálie k experimentu „plamenové zkoušky“ 

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy  

Postup: Zapálíme kahan a rozprašovačem vstřikujeme do plamene roztoky kationtů 

alkalických  kovů a kovů alkalických zemin a pozorujeme zbarvení. (Obr. 19, 20, 21) 

Princip: Ionty kovů přijímají při intenzivním zahřívání energii, která se uvolňuje zpátky 

vyzářením světla určité vlnové délky = určité barvy. 

Poznámky: 

• tabulka č. 2: barvy, kterými alkalické kovy a kovy alkalických zemin specificky barví 

plamen 
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I. skupina barva II. skupina barva 

Li+ purpurově červená Ca2+ cihlově červená 

Na+ intenzivní žlutá Sr2+ karmínově červená 

K+ růžovofialová Ba2+ žlutozelená 

Rb+ červenofialová   

Cs+ modrá   

Tabulka 2   

Obr. 19, 20, 21: Barvení plamene – Na+, Li+, Ba2+ 

 

• specifického barvení plamene se využívá v kvalitativní analýze k důkazu těchto kovů 

• výklad lze obohatit historkou o podomních obchodnících, kteří prodávali obyčejnou 

kuchyňskou sůl jako zázračný prášek, který zvýší výhřevnost ohně; jednalo se však 

pouze o optický jev, kdy sodné kationty Na+ zbarvily plamen do intenzivní žluté 

a plamen tak vypadal výhřevněji 

• není vždy jednoduché od sebe kationty kovů rozlišit pouze na základě této zkoušky, 

nechť návštěvník použije svou fantazii k určení barvy plamene a zkontroluje si podle 

štítku na rozprašovači, zda určil kation správně, jedná se o subjektivní metodu a naše 

smysly nás mohou mást 
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Doporučení:  

• rozprašovače opatřete štítky s názvy nebo vzorci, aby nedošlo k jejich záměně 

• roztoky vstřikujte do plamene mírně zespoda, aby se nedostaly do vrchní mřížky 

kahanu, kde by mohly rušit další zkoušky nebo zhasnout plamen kahanu: pozor 

na náhlé uhašení plamene (obsluha stále kontroluje) 

• místo rozprašovačů je možno použít platinový drátek, který namočíme do roztoku 

a v kleštích ho vložíme do plamene, je však nutné ho po každé zkoušce důkladně 

vyžíhat, což je časově náročnější než použití rozprašovačů 

• při vstřikování roztoků do plamene je většinou potřísněn i pracovní stůl, je vhodné ho 

otírat bavlněným hadrem 
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4.4.8 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ VODY 

/22, 32/ 

Pomůcky (obr. 22): kádinka (100 cm3), kapátko (popř. PE mikropipety) 

Chemikálie (obr. 22): voda, olej, vodný roztok barviva (např. potravinářského), detergent 

(mycí prostředek) 

 

Obr. 22: Pomůcky a chemikálie k experimentu „povrchové napětí vody“ 

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy  

Postup: Do kádinky nalijeme asi do poloviny vodu, na ni přidáme přibližně 

dvoucentimetrovou vrstvu oleje. Když se mezi kapalinami vytvoří zřetelné rozhraní, kápneme 

kapátkem kapku roztoku barviva do olejové vrstvy. Kapka klesne olejovou vrstvou a zůstane 

na hladině vody. (Obr. 23) Po přidání detergentu  se kapka barviva rozpustí ve vodě. (Obr. 24) 

Princip: Voda má na povrchu pružnou elastickou vrstvičku, kterou způsobuje tzv. povrchové 

napětí, díky kterému kapky barviva zůstanou na rozhraní dvou hladin v kádince. Detergenty 

(např. prací a mycí prostředky) povrchové napětí vody snižují a kapky propadnou do vodné 

vrstvy dole, kde se barvivo rozpustí. 
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Obr. 23: Výsledek „Povrchového napětí vody“  Obr. 24: „Povrchové napětí vody“ po přidání 

detergentu 
Poznámky:  

• v povrchové vrstvě kapaliny jejíž mocnost je 0,1 – 1 µm (což odpovídá vzdálenostem 

mezi molekulami v kapalinách) nejsou síly vzájemného mezimolekulového působení 

vyrovnány (molekuly vzduchu působí na povrchové molekuly kapaliny mnohem 

menší silou než ostatní molekuly kapaliny), tato vrstva má větší energii než zbytek 

kapaliny tzv. povrchová energie Ep 

• kapaliny se snaží dosáhnout co nejmenší energie = tedy zaujmout co nejmenší povrch 

– vodorovná hladina (hladina je kolmá k výslednici všech působících sil – většinou 

pouze k síle gravitační, u stěn nádoby působí na molekuly na rozhraní kapalina – 

pevná látka silami i molekuly ve stěně nádoby a hladina je proto zakřivená podle toho, 

které z těchto molekul působí větší přitažlivou silou) 

 

Doporučení: 

• pokud dáte příliš mnoho kapek barviva nebo příliš velkou kapku, povrchová vrstva je 

neudrží a začnou se propadat i bez přidání detergentu 

• kádinka je po pokusu mastná od oleje, pokud ji omyjeme detergenty, musíme ji 

pořádně vypláchnout, aby detergenty nerušily další pokus, nebo raději pro opakování 

pokusu použijeme jinou kádinku 
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4.4.9 PŘÍRODNÍ INDIKÁTOR KYSELOSTI 

/17, 21, 25, 27, 28/ 

Pomůcky (Obr. 25): stojan na zkumavky, 4 zkumavky, kapátko, kádinky nebo jiné nádoby 

na roztoky, vývar z červeného zelí 

Chemikálie (Obr. 25): roztok hydroxidu draselného (w = 10%) (Xn; C), roztok 

hydrogenuhličitanu sodného (w = 5%), roztok amoniaku (w = 14%), roztok kyseliny octové 

(w = 8%) (ocet) 

 

Obr.25: Pomůcky a chemikálie k experimentu „přírodní indikátor kyselosti“ 

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy  

Postup: Do každé zkumavky nalijeme přibližně 2 cm3 vývaru z červeného zelí, kapátkem 

přikápneme do každé zkumavky jeden z roztoků a pozorujeme barevné změny, porovnáme 

barvy s tabulkou (připraví předem řešitelský tým) a rozhodneme, která z látek je kyselina, 

zásada nebo látka neutrální. 

Princip: Červené zelí obsahuje antokyaniny – barviva jejichž zbarvení je závislé na pH 

prostředí. Podle zbarvení tohoto přírodního acidobazického indikátoru můžeme orientačně 

určit kyselost nebo zásaditost roztoku. Roztok hydroxidu draselného by se měl zbarvit žlutě, 

roztok hydrogenuhličitanu sodného modře, roztok amoniaku zeleně a ocet červeně. (Obr. 26) 
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Poznámky: 

• tabulka č. 3: barevné změny zelného indikátoru podle pH prostředí 

Tabulka 3 

 

 
Obr. 26: Barevná škála zelného indikátoru od kyselého do zásaditého prostředí 

• barva indikátoru je závislá na koncentraci oxoniových kationtů přítomných 

v daném roztoku, které určují jeho kyselost 

• míru kyselosti nebo zásaditosti látek udáváme v pH 

• hodnota pH je definována jako záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových 

kationtů: pH = -log [H3O
+] 

• pH může nabývat hodnot od 0 do 14, látky se podle hodnot pH dělí na:  

           neutrální [H3O
+] = [OH-] pH = 7     

            kyselé  [H3O
+] > [OH-] pH < 7               

            zásadité [H3O
+] < [OH-] pH > 7                                                                                                         

[OH-]…………… koncentrace hydroxidových aniontů  

[H3O
+]………….. koncentrace oxoniových kationtů 

Doporučení: 

• barevné změny jsou lépe viditelné, pokud je sledujeme proti světlému pozadí 

• můžeme použít i roztoky jiných látek než je uvedeno v seznamu chemikálií, 

v takovém případě je však nutné pokus nejprve vyzkoušet 

silná kyselina slabá kyselina neutrální látka slabá zásada silná zásada 

červená růžová modrofialová zelená žlutá 
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4.4.10 TAJNÉ PÍSMO 

/22, 24, 27, 28, 33/ 

Pomůcky (obr. 27): baňky (či jiné nádoby) označené štítky s názvy nebo vzorci, filtrační 

papír, špejle, vata 

Chemikálie (obr. 27): roztok síranu železnatého (w = 2%), roztok hexakyanoželezitanu 

draselného (w = 5%), roztok síranu měďnatého (w = 2%), roztok hexakyanoželeznatanu 

draselného (w = 5%), roztok škrobu (w = 10%), zředěná jodová tinktura (20 kapek do 50 cm3 

vody), roztok fenolftaleinu (w = 2%) v ethanolu (w = 60%), roztok uhličitanu sodného 

(w = 10%), roztok chloridu železitého (w = 5%), roztok thiokyanatanu draselného (w = 5%) 

 
Obr. 27: Pomůcky a chemikálie k experimentu „tajné písmo“ 

Obtížnost: samostatný pokus pod vedením obsluhy 

Postup:  Na konec špejle namotáme kousek vaty, namočíme ji v námi zvoleném roztoku. 

Špejli použijeme jako štětec a namočeným koncem nakreslíme na filtrační papír obrázek nebo 

napíšeme zprávu. Necháme zaschnout a poté přetřeme (opět špejlí nebo můžeme použít 

mechanický rozprašovač) vyvolávající látkou a zpráva se zviditelní. (Obr. 28) (viz tabulka) 

Princip: Při reakci dvou bezbarvých nebo slabě zbarvených látek (tajné písmo a vyvolávající) 

vzniká barevný produkt. Těchto reakcí se využívá v analytické chemii k důkazům látek, 

některé z roztoků se používají jako acidobazické indikátory. 
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Obr. 28: Výsledek experimentu „Tajné písmo“ (škrob + jodová tinktura) 

Poznámky: tabulka č. 4: chemikálie vhodné pro tajná písma a jejich vyvolání 

písmo vyvolání barva písma 

síran železnatý (w = 2%)  
(zelená skalice) 

hexakyanoželezitan draselný 
(w = 5%) (červená krevní sůl) 

modrá 

síran měďnatý (w = 2%) 
(modrá skalice) 

hexakyanoželeznatan draselný 
(w = 5%) (žlutá krevní sůl) 

hnědá 

roztok škrobu (w = 10%) zředěná jodová tinktura (20 kapek do 
50 cm3 vody) 

modrá 

fenolftalein (w = 2%) 
v ethanolu (w = 60%) 

uhličitan sodný (w = 10%) 
(prací soda)              

karmínově červená 

chlorid železitý (w = 5%) thiokyanatan draselný (w = 5%) červená 

Tabulka 4 

Doporučení:  

• pokud na stanovišti umístíme tabulku s údaji, které roztoky se používají k psaní a které 

k jejich vyvolávání, návštěvníci si mohou sami příslušné roztoky vyhledat  podle toho, 

jakou chtějí mít barvu písma 

• toto stanoviště je vhodné umístit na začátek, během zasychání obrázku si tak 

návštěvníci mohou projít ostatní stanoviště, je však nutné zajistit, aby nedošlo 

k záměně zpráv (například podpisem), a upozornit návštěvníky, aby si zapamatovali, 

jakým roztokem zprávu psali, aby ji později mohli vyvolat 
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• roztoky nemusí mít přesně stanovené koncentrace, v tom případě je dobré předem 

vyzkoušet, jestli opravdu dojde k barevné změně a jejich koncentraci případně upravit 

(ve většině případů reagují látky s velmi nízkou koncentrací) 

• výklad je možno obohatit příběhem psaní tajných zpráv v historii, kdy bylo 

bezpodmínečně nutné, aby informace nepadla do rukou nepřítele 

• další „tajná písma“ lze vyvolávat teplem, vypálením apod. 
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4.5 Dokumentace realizace Projektu „Den otevřených dveří v laboratoři 
chemie“ 

Projekt Den otevřených dveří byl dne 10.1.2007 realizován v praxi v chemické laboratoři 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Na obsluze deseti stanovišť se podílelo 10 studentů, 

na dokumentaci ve formě fotografií a videosnímku na DVD (viz příloha) 3 žáci z maturitních 

ročníků (včetně mé osoby). V této kapitole jsou pro ilustraci umístěny některé fotografie 

z realizace návrhu (obr. 29 - 33). Další snímky jsou v příloze na DVD. Videa na DVD 

v příloze jsou určena pouze jako pomůcka pro učitele (popř. pro obsluhu pracoviště), nikoli 

jako výukový film.  

  
Obr. 29: Experiment „Plamenové  zkoušky“ Obr. 30: Experiment “Chromatografie“ 

  
Obr. 31: Experiment „Ohňová žena“ Obr. 32: Experiment „Chemická střelnice“ 
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Obr. 33 experiment „Bar“ 
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5 Diskuze 

Propagační, popularizační i vzdělávací činnost v chemii zahrnuje praktickou a laboratorní 

výuku, individuální konzultace, individuální samostatné práce, projekty, chemický zájmový 

kroužek, chemickou besídku, chemickou olympiádu, tvorbu multimediálních pomůcek, webů 

apod. V dnešní době, kdy probíhají výrazné změny ve vzdělávacím systému, kurikulích 

i celkovém pojetí přírodovědného vzdělávání ve smyslu badatelsky orientované činnosti, je 

možné mezi popularizační projekty v chemii zařadit také např. formu Dne otevřených dveří 

školy. Taková příležitost pro popularizaci přírodovědného vzdělávání je specifická tím, 

že návštěvníci chemické laboratoře mohou být různých věkových kategorií (uchazeči 

o studium – žáci ZŠ, jejich rodiče, prarodiče, mladší sourozenci atd.) i různých úrovní znalosti 

chemie (žáci 6. – 7. ročníků ZŠ, kteří se chemii ještě neučí, žáci vyšších ročníků, kteří již mají 

za sebou několik let studia chemie). Hlavním cílem této činnosti v chemii je vzbudit 

a prohloubit u žáků zájem o studium přírodních věd, zejména chemie. Obdobné 

charakteristiky vykazují například iniciativy, popularizující a medializující přírodní vědy, 

které mne v mé práci inspirovaly a jsou známé jako:  

Jarmark chemie, fyziky a matematiky (http://www.upol.cz/fakulty/prf/aktualni-sdeleni-

prf/prirodovedny-jarmark-2009/) nebo  MedVěd (www.projektmedved.eu) – projekty 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebo webová  stránka Katedry 

učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

(www.studiumchemie.cz). 

Některé vybrané pokusy pro projekt „Den otevřených dveří v chemické laboratoři“ byly 

z různých důvodů (bezpečnost, finanční náročnost, dostupnost chemikálií atd.) modifikovány 

oproti informacím uváděným v učebnicích, literatuře a internetových zdrojích. Přínos 

efektních pokusů je ve spoluvytváření pozitivního vztahu žáků k chemii, rozvíjení tohoto 

zájmu a zpestření činnosti při výuce chemie. Zařazování efektních pokusů do výuky není 

považováno za chybné. (podle /18,19/) Dle mého názoru je efektnost pokusů důležitá pro 

vytváření zájmu žáků o chemii, popularizační pokusy by proto měly být vybírány tak, aby 

i jejich jednoduchý chemický princip byl pro žáky pochopitelný. Chemické pokusy prováděné 

ve výuce by měly být prováděny co možná nejvíce efektně, ale též pedagogicky efektivně. 

Realizací školního popularizačního projektu a vlastní aktivní účastí v něm jsem se přesvědčila 

o tom, že „klíčem k pedagogické efektivitě pokusů je respektování všech tří funkcí pokusů – 

formativní (utvářející pozitivní vztah k chemii), informativní (poskytující poučení, informace) 

a gnozeologické (poznávací)“ /18/. 
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6 Závěr 

Předkládaná práce by měla posloužit především učitelům chemie jako námět, který může 

poskytnout i návody, jakým způsobem kreativně a přirozeně prezentovat chemii jako 

populární vědu. Měla by především posloužit při přípravě a realizaci školních projektů nebo 

jiných mimovýukových aktivit, zejména typu Dne otevřených dveří v chemické laboratoři, ale 

lze ji uplatnit i v jiných zájmových činnostech (chemický kroužek, chemická besídka aj.) nebo 

též v činnostech výukových (laboratorní praktika, motivační pokusy prezentující chemii jako 

zábavnou vědu, které mají zlepšit vztah studentů k přírodním vědám zejména chemii).  Stejně 

tak se může stát součástí interdisciplinárních celoškolních projektů. 

Hlavním cílem předložené práce bylo motivovat učitele k uspořádání netradiční činnosti 

a zábavných aktivit popularizujících chemii, které by zvýšily zájem studentů o tento obor, 

a též pomoci učitelům i řešitelům popularizačního projektu při přípravě a realizaci formou 

protokolů s návody k vybraným experimentům a praktickými radami podávanými na základě 

zkušeností získaných při realizaci Dne otevřených dveří v chemické laboratoři Gymnázia 

Dvůr Králové nad Labem.  

Splnění cílů vytčených v úvodu lze shrnout do následujících bodů (body odpovídají cílům viz 

kapitola 2): 

• Na základě poznatků získaných při přípravě a praktické realizaci projektu byla sepsána 

tato bakalářská práce, která by měla inspirovat učitele chemie k zařazení 

popularizačního vzdělávacího projektu do výuky chemie a usnadnit jim jeho realizaci. 

• Z literatury bylo vybráno deset vhodných experimentů pro výukový projekt 

pro popularizaci chemie. 

• Ke každému experimentu byl vytvořen informační text se seznamem pomůcek, 

chemikálií, obtížností, postupem, principem, poznámkami a doporučeními. 

• Navržena je organizace projektu a jeho časový a obsahový harmonogram. 

• Návrh byl ověřen při realizaci projektu v praxi a je provedena dokumentace ve formě 

fotografií a videa – viz příloha na DVD. 
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7 Shrnutí 

Předkládaná práce je návrhem Vzdělávacího projektu na popularizaci chemie, měla by 

inspirovat a motivovat učitele chemie k zařazení takového projektu do výuky a pomoci jim při 

jeho přípravě a realizaci. Návrh sestává z časového a obsahového harmonogramu projektu 

a deseti vybraných experimentů, k nimž byly vytvořeny protokoly obsahující 

seznam pomůcek a chemikálií, postup při provádění experimentu, princip experimentu, 

poznámky a doporučení. Práce je doplněna dokumentací z realizace projektu ve formě 

fotografií a videa umístěné na DVD v přílohách. Projekt je určen pro žáky výběrového 

semináře nebo chemického kroužku na střední škole.  Výsledkem projektu je prezentace 

experimentů řešiteli žákům nižších ročníků, která by je měla motivovat ke studiu chemie. 

8 Summary 

Submitted thesis is proposal for Educational project for popularization of chemistry 

at secondary school. It should inspire and motivate teachers of chemistry to file such project 

into the education and help them with preparing and realization of the project. The proposal 

consists of time and content schedule of the project and of ten chosen experiments, to which 

were created protocols. Every log sheet contents list of chemicals and laboratory aids, work 

procedure, principle of the experiment, notes and recommendations. The thesis is completed 

with the photos and video documentation of realization of the project which takes place on 

DVD in appendix. The project is intended for students interested in chemistry or school 

chemistry workshops. The product of the project is presentation of experiments to younger 

students, who should be motivated to study chemistry. 
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