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1 Úvod

Základní prioritou vědního oboru chemie je odhalování zákonitostí přírodních 

procesů na atomární a molekulové úrovni. Proces poznávání, hledání a využívání 

přírodních zákonitostí v chemii má propojovat senzorické (fenomenální) poznávání s tím, 

co se odehrává pod povrchem smyslově pozorovatelných dějů. Souběžné používání 

empirických prostředků (objektivní a soustavné pozorování, experiment a měření veličin) a 

prostředků teoretických (modely, teorie, hypotézy a systém pojmosloví) tvoří zásadní 

metody a prostředky výzkumu v přírodovědných disciplínách.

Aktuální stav vývoje společnosti klade i nové požadavky na charakter a pojetí 

současného vzdělávání v českém školském systému. Pro současné pojetí chemie jako 

školního předmětu je charakteristické, ve srovnání s předcházejícím obdobím, že dochází 

ke změnám stávajícího obsahu a rozsahu poznatků a činností.  V posledních letech se 

konstituovaly nové vědní obory a disciplíny, jako nanotechnologie, bioanorganická 

chemie, strukturní anorganická chemie a jiné. Spektrum možností využití chemických 

poznatků v praktických oblastech života se rozšířilo v rámci vývoje nových čistících 

prostředků, přípravků na čištění vody v bazénech a akváriích, kosmetických, 

autokosmetických, nátěrových a dalších látek.

I proces osvojování učiva chemie by měl respektovat nejen prudký nárůst nových 

poznatků a aplikací ve vědním oboru chemie, ale také hledat a aplikovat moderní i 

opomíjené metody a prostředky při dosahování vzdělávacích cílů. 

Základním poznávacím postupem v chemii již od dob jejího vzniku a formování 

zůstává experiment, respektive propojení empiricko-teoretických metod získávání 

poznatků. Ústřední postavení chemického pokusu se akcentuje i ve výuce chemie na 

středních školách, s přihlédnutím k tomu, že edukační proces v chemických přírodních 

vědách napodobuje cestu k poznání ve vědním oboru chemie jen zčásti. Fakt, že 

experimentální složka výuky chemie byla v minulosti potlačena, byl jednou z příčin jevu, 

že se chemie začlenila mezi neoblíbené předměty. Reálný experiment byl zatlačen do 

pozadí i přijetím zákona č. 157/1998 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích. 

V některých případech došlo k omezení nebo dokonce likvidaci chemických sbírek. 

Navzdory tomu jak efektivní mohou pokusy ve vyučování chemie být, zejména 

v jejich motivačním a poznávacím aspektu, můžeme jistý odklon od aplikace experimentů 

v českých školách vysvětlit zejména těmito příčinami:

      -     problém materiální vybavenosti škol
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- časová náročnost přípravy pokusů

- obtíže s výběrem nejvhodnějších pokusů z hlediska didaktické efektivity atd.

Praktické provádění experimentů ve školách a jejich funkce při rozvíjení patřičných 

klíčových kompetencí u žáka je zřejmě nenahraditelná činnost. Rozvoj senzomotorických 

dovedností, zejména nácvik záměrného a cílevědomého pozorování a jemné motoriky, to 

jsou stěžejní komponenty reálných žákovských pokusů. 

Předmětem předkládané práce jsou digitalizované chemické experimenty 

podporující osvojování vybraných poznatků z obecné chemie na středních školách, 

především na gymnáziích. Digitalizovaný experiment přináší totiž oproti reálnému řadu 

nesporných výhod. Jedná se zejména o následující:

- možnost libovolného počtu opakování nafilmovaného děje,

- možnost zastavení, zpomaleného či detailního záznamu chemického děje,

- prezentace těch pokusů, které jsou náročné na materiálně-technické vybavení 

školy, na zvýšená bezpečnostní rizika, často probíhají příliš dlouho nebo naopak 

krátce nebo vyžadují delší čas  na přípravu učitelem,

- komunikovatelnost, tedy možnost multimediálního sdílení ať už uživateli 

chemické komunity na internetu, intranetu, nebo jako součást chemických databází 

a jako zdroj empirických údajů,

- využití při samostudiu a distančním vzdělávání atd.

V první části disertační práce se budu zabývat postavením promítaného pokusu ve 

výuce chemie u nás i v zahraničí a jeho vztahem k reálnému experimentu. Dále budu 

analyzovat problematiku zfilmovaného a digitalizovaného experimentu a jeho 

implementaci do informačních a komunikačních technologií.

Následně popíši postup selekce, filmování, digitalizace vybraných 25 experimentů 

k podpoře výuky obecné chemie na střední škole z učiva: redoxní děj, termochemie, 

reakční kinetika a chemické rovnováhy. Digitalizované experimenty uvedené v této práci 

byly voleny tak, aby v žácích rozvíjely hlavně takové klíčové kompetence, kdy žák:

- si hledá návaznost s interpretací získaných empirických dat, hledá souvislostí 

mezi nimi,

- předvídá průběh poznávaných chemických dějů,

- chrání životní prostředí, vlastní zdraví i zdraví ostatních na základě odvozených 

vědomostí a dovedností,

- chápe specifické procesy v praktickém životě,
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- kooperuje a sdílí získané poznatky s druhými lidmi (v diskuzích, elektronicky) 

atd.

Představím také strukturu a postup vytváření FMDP „Experimenty z obecné 

chemie“ – didaktického programu s digitalizovanými experimenty jako svou dominantní 

součástí, který se snaží respektovat současné požadavky na výuku chemie, zakotvené 

v RVP-G. Uvedený program představuje návrh řešení problému zvýšení efektivity procesu 

osvojování učiva obecné chemie a zvýšení aktivizace žáků.

Tato práce si rovněž klade za cíl ověřit vliv FMDP „Experimenty z obecné chemie“ 

v praxi na vybraném vzorku gymnaziálních žáků.

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že mým záměrem není jednostranná 

preference digitalizovaných experimentů před reálným školním experimentem, nýbrž 

navržení jejich efektivního propojení. Jedině tak, využitím předností obou přístupů 

k smyslovému vnímání chemických dějů, lze očekávat maximální efektivitu edukačního 

procesu. 

     Dále je důležité zmínit souvislost předkládaných digitalizovaných experimentů 

s průřezovými tématy v rámci tvorby ŠVP na středních školách v České republice, zvláště 

jsou to Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech.



14

2 Cíl práce a stanovení hypotézy

Reálný školní experiment vedle svých nesporných předností, z nichž dominuje 

zejména autentičnost příslušné didaktické situace spojené s empiricko-teoretickými 

poznávacími postupy a bezprostřední aktivizační působení na žáka v průběhu pozorování, 

přináší celou řadu nevýhod. Jedná se zejména o jeho náročnost po stránce materiální, 

časové, organizační, ale také metodické a bezpečnostní. 

Do značné míry jsem ve svém výzkumném záměru zamýšlel tyto uvedené 

nedostatky a potíže eliminovat a přitom zanechat experimentům ve výuce chemie jejich 

klíčové místo. Zabýval jsem pokusy z obecné chemie, a sice především proto, že obecná 

chemie patří na středních školách k oblastem chemie, které jsou nejabstraktnější, relativně 

nejobtížnější k chápání jejich podstaty a patrně jsou i nejméně záživné a neoblíbené.

Cíle práce

1) Doplnit sérii již vzniklých interaktivních flexibilních programů zaměřených na vybrané 

učivo z anorganické chemie o určitá témata obecné chemie,

2) zpracování rešerše literatury týkající se používání promítaných pokusů v chemii a jejich 

vztahu k informačním technologiím,

3) zpřístupnit žákům a dalším uživatelům prostřednictvím sdílení přes internet takové 

demonstrační experimenty, které jsou sice atraktivní, ale nebezpečné a ekonomicky i 

časově náročné,

4) prostřednictvím další implementace aplikací informačních technologií do procesu 

osvojování učiva chemie na středních školách zejména gymnaziálního typu zvýšit

efektivitu procesu osvojování učiva obecné chemie,

5) na základě aplikace FMDP zvýšit u žáků zájem o chemii a aktivizovat je.

Byla stanovena následující hypotéza: Osvojování učiva obecné chemie v rozsahu 

střední školy, využívající Flexibilní multimediální didaktický prostředek 

„Experimenty z obecné chemie“ (dále jen FMDP) s dominantní komponentou ve 

formě digitalizovaných experimentů, statisticky signifikantně zvýší efektivitu procesu 

osvojování učiva z této oblasti chemie při aplikaci na náhodně vybraném souboru 

gymnaziálních žáků.
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Řešení stanovené hypotézy 

1) Budou vybrány tématické celky z obecné chemie, které dělají žákům největší problémy 

(ze zkušenosti z výuky jiných učitelů i autorovy) a stanoveny cíle procesu osvojování 

učiva z této oblasti.  Jedná se konkrétně o učivo ze čtyř tématických okruhů – redoxní děj, 

faktory ovlivňující reakční rychlost, termochemie a chemická rovnováha.

2) Bude provedena selekce 25 vhodných experimentů demonstrujících nejdůležitější 

zákonitosti, jevy, vlastnosti a vztahy v rámci učiva – redoxní děj, faktory ovlivňující 

reakční rychlost, termochemie a chemická rovnováha. Prvořadým kritériem volby pokusů 

pro filmování bude kromě adekvátní demonstrující funkce příslušných zákonitostí též 

jejich atraktivita, a tím i míra motivačního náboje.

3) Bude použita vhodná digitální kamera, editační software, výstupní videoformát i 

komprimace a budou zdigitalizovány zvolené pokusy, přičemž budou provedeny zejména 

s „velkým množstvím“ reagujících látek pro zvýšení atraktivity.

4) Bude vytvořen moderní flexibilní multimediální didaktický prostředek podporující nejen 

prezentaci důležité složky chemického kurikula – školního experimentu – ale zároveň 

prostředek usnadňující osvojování učiva obecné chemie v rozsahu střední školy včetně 

možnosti jeho distanční aplikace a možnosti online sdílení na internetu.

5) FMDP bude vytvořen pomocí jazyka C# tak, aby obsahoval kromě digitalizovaných 

experimentů s vysvětlením postupu provedení a jejich chemické podstaty i verifikační testy 

rozdělené podle obtížnosti do třech typů, dále zajímavosti a teorii k učivu obecné chemie: 

redoxní děj, termochemie, faktory ovlivňující reakční rychlost, chemická rovnováha. 

6) Bude ověřen v praxi vliv používání FMDP na úroveň očekávaných výstupů v rovině 

osvojování znalostí a vědomostí z učiva obecné chemie  prostřednictvím testování na 

některých gymnáziích a získané výsledky budou statisticky zpracovány. 
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3 Teoretická část

V teoretické části se nejprve zabývám tradičními didaktickými prostředky a jejich 

nejpoužívanějším rozdělením podle návrhu různých autorů. Dále je rozebírána 

problematika využití počítačů, internetu a výukového softwaru ve výuce chemie, protože 

ICT představují nejmodernější aplikace, a sice nejen ve výuce přírodních věd. Před 

započetím práce a samotné tvorby vlastních digitalizovaných experimentů a jejich 

začleněním do výukového softwaru je stěžejní seznámit se zejména s moderními ICT 

aplikacemi v současné výuce chemie.

3. 1 Didaktické prostředky ve výuce chemie

Pod pojmem didaktické prostředky jsou zahrnuty všechny předměty a vyučovací 

metody, které zajišťují, podporují a zefektivňují vyučovací proces a přispívají tím k 

dosažení stanovených klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. Kalous a Obst (2002) 

vymezují didaktické prostředky jako činitele, napomáhající učitelům a žákům dosahovat 

výukových cílů. Mezi didaktické prostředky řadí i vyučovací formy, zásady, metody 

výuky, typy tabulí, výukových prostor, učebnice, ICT prostředky atd.

Podle Maňáka (2003) představují didaktické prostředky všechny jevy a předměty 

vedoucí k splnění výchovně-vzdělávacích cílů. 

Podobně Janiš (2006) řadí mezi didaktické prostředky materiální a nemateriální 

nástroje podílející se na efektivitě vyučovacího procesu.

Rambousek (1989) člení didaktické prostředky na materiální a nemateriální. 

Materiální prostředky dále rozlišuje na: učební pomůcky, metodické pomůcky, zařízení, 

didaktickou techniku, školní potřeby, výukové prostory.

Obdobné dělení didaktických prostředků na materiální a nemateriální uvádí 

Geschwinder (1995), s tím rozdílem, že mezi materiální prostředky zařazuje vyučovací 

pomůcky, žákovské pomůcky, učebny a didaktickou techniku. Příkladem nemateriálních 

prostředků jsou podle autora vyučovací metody, organizační formy, vědomosti, 

dovednosti, návyky atd.

Za didaktické prostředky považuje Stojan (1998) všechny skutečnosti (včetně 

institucí, způsobu práce, materiálních pomůcek) přispívající k dosahování výchovných 

cílů. Materiální prostředky rozčleňuje na:

- výchovné instituce

- učebny všech druhů
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- technické vybavení prostorů

- pracovní stroje a nástroje

- všeobecnou didaktickou techniku

- speciální didaktická technika

- vyučovací prostředky.

Šimoník (2005) přichází s pojmem „materiální determinanty“, mezi které podle něj 

patří:

- školní budova a její uspořádání

- učební pomůcky

- didaktická technika

Didaktické prostředky se obvykle zjednodušeně rozdělují do dvou základních 

skupin, na nehmotné – např. vyučovací metody, organizační formy a hmotné (materiální) 

didaktické prostředky – např. kalotové modely, tabule či vybavení školní chemické 

laboratoře. Mezi technické prostředky řadíme v současné době zejména počítačové 

programy (Čipera 2000).

Rozmanitost didaktických prostředků na jedné straně usnadňuje pochopení 

osvojovaného učiva, na druhou stranu však klade velké nároky na pedagoga ve spojitosti 

s jejich výběrem. Je bezvýhradně nutné, aby jejich výběr splňoval jistá kritéria, jako je 

materiálně-technické vybavení školy, typ hodiny, věk a psychický vývoj žáků, jejich 

teoretické znalosti i praktické dovednosti atd.

3.1.1 Užití ICT ve výuce chemie

Kromě tradičních didaktických prostředků (modely, nástěnné tabule či laboratorní 

pomůcky) jsou stále častěji ve výuce využívány moderní technické vyučovací prostředky, 

jako jsou digitální videokamery, dataprojektery, a především počítače a výukové 

programy.

Počítače dnes zaujímají stále dominantnější místo v edukačním procesu, poněvadž 

značně zkvalitňují jednak samotný průběh osvojování učiva, jednak také napomáhají 

připravovat mládež pro profesní život ve společnosti, která je charakterizována neustálým

rozvojem informačních technologií. 

Výukové programy mají především tyto tři hlavní funkce:

- základní: informační, formativní, instrumentální
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- didaktické: uskutečnění zásady názornosti, motivační, zpevňovací, kontolní a regulační 

funkce

- ergonomické: umožňují snižovat časovou náročnost, podporují zpětnovazební princip, 

individualizaci učebního procesu.

UŽITÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE

V současné školské praxi se jedná o aplikaci ICT zejména v následujících formách:

- textové editory,

- tabulkové procesory,

- vhodný software,

- editory chemických struktur, 

- prezentační programy atd.

Pokud se týká vhodných programů, členění jejich struktury závisí na daných vzdělávacích 

cílech, příkladem může být například tato:

- startovní nabídka,

- jednotlivé kapitoly, do kterých je učivo členěno,

- ilustrace, animace, fotografie,

- testová část,

- slovník pojmů atd.

Prvořadým hlediskem kvality startovní nabídky je přehlednost. Důležitým 

motivačním prvkem zde může být přizpůsobení nebo dokonce možnost vlastní definice 

uživatelského prostředí (interface). Z psychologického aspektu nelze pominout, že k tzv. 

skinovatelným (angl. skin = kůže) aplikacím si vytváří uživatel vztah, a to se často využívá

v reklamě na takovýto typ softwaru.  

V programátorském prostředí se přehledným, jednoduchým, avšak maximálně 

funkčním aplikacím často přiřazuje anglické pojmenování user-friendly, které přešlo do 

češtiny jako označení „uživatelsky přátelské“. Příkladem je používání tzv. klávesových 

zkratek (hot-keys: v optimálním případě s možností definice uživatelem) nebo zobrazení 

nejčastějších příkazů po klinknutí pravým tlačítkem myši.  

U „výkladové části učiva“ se kromě věcné správnosti obsahu osvědčuje zaměření

na multimediální zpracování s grafikou a se zvukem adekvátními věku uživatele. Součástí 

programu by mělo být dostatečné množství kvalitních animací doprovázejících 

digitalizované chemické experimenty, hudební doprovod a slovní komentář.
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Psychologicky zajímavé je vytvoření animovaného průvodce (tzv. gif), který se 

objevuje ve všech částech programu. Na tohoto virtuálního průvodce se u žáka často vyvíjí 

dokonce jakási citová vazba. V propagaci počítačových her je tato identifikace se s hlavní 

postavou často využívána a tento druh her je pak označován zkratkou RPG (role-playing 

game). 

Součástí programu by měl být také promyšlený systém verifikačních testů různé 

úrovně volitelné obtížnosti, který by byl úzce propojen s teoretickou částí osvojování 

učiva. V kvalitně navržených programech toto propojení pak zcela zásadním způsobem 

zefektivňuje výuku, protože poznávací postupy jsou přizpůsobeny individuálním

zvláštnostem konkrétního žáka. To vede k tomu, že opakovány jsou jen ty oddíly kapitol, 

které žák nezvládnul v testových položkách, a tím je efektivně nakládáno s časem. 

Za účelem udržení vysoké motivace a aktivizace žáka je důležité využití fantazie a 

přirozené hravosti žáka a na základě toho jeho kreativitu dále rozvíjet. Proto programy 

obsahující herní prvky mají v procesu osvojování poznatků vysoký motivační náboj. Je

nutné poznamenat, že požadavek rozmanitosti motivačních prvků je obecným didaktickým 

pravidlem, který by měl být při konstrukci počítačových programů respektován. 

Tutoriální software pro výuku chemie

Poslední výzkumy dokládají, že v procesu osvojování učiva chemie je nejčastěji 

využíváno výukových programů, které lze aplikovat různými způsoby, jako např. k:  

- prezentaci látky,

- simulace dějů,

- procvičování látky,

- simulaci didaktické hry atd. (Skalková 1999)

Jádrem každého počítačového programu, stejně jako u učebnice, je jeho vnitřní 

struktura. Struktura programu je pojem zahrnující vztahy mezi jeho jednotlivými prvky 

učiva a také vztah mezi designem programu a obsahovou náplní včetně „snadnosti 

ovládání“ uživatelem. Při práci s počítačem je účinné a racionální využít všech možností 

poskytovaných programovaným strojem a do jisté míry individualizovat proces dosahování 

očekávaných výstupů. Hodnotný počítačový program by měl tedy zahrnovat např. 

následující didaktické prvky:

- možnost volby obtížnosti učební úlohy,

- atraktivní záznam chemického experimentu,

- rozdělení učiva na základní a rozšiřující,
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- zohlednění aspirační úrovně žáka prostřednictvím výběru učiva,

- možnost výběru optimálního poznávacího postupu,

- individuální adaptaci vstupním znalostem,

- regulace poznávacího postupu pomocí zpětnovazebného principu.

Nárůst počtu existujících didaktických počítačových programů si v současné době 

vyžádal jejich ucelené třídění. Nejjednodušší způsob klasifikace didaktického software

spočívá ve struktuře vyučovacích předmětů. Podle tohoto kritéria dělíme programy na 

typy: nástroj, učitel, žák, hračka.

Nástroj - tyto programy slouží jako prostředek k řízení nějaké činnosti. Program 

sám o sobě nic nevykonává a případně se řídí pokyny uživatele.

Učitel - do této skupiny náleží takové programy, kdy je uživatel v roli žáka, 

vedeného příslušným programem k učení, k opakování nebo zkoušení atd.

Žák - v těchto programech uživatel zastává roli pedagoga, který učí počítač 

provádět operace tak, jak si sám přeje. Podle reakce stroje studující poznávají, zda program 

funguje a jestli provádí operace podle uživatelova záměru – obdrží tedy okamžitou zpětnou

vazbu. 

Hračka - do této skupiny lze zařadit programy, které transformují počítač v 

„elektronickou hračku“. Jsou sem zahrnuty počítačové hry se vzdělávacím obsahem 

(didaktické hry) (Černochová et al. 1998).

Kouba et al. (1992) rozčleňuje didaktické programy do dvou základních skupin na: 

- typový didaktický program,

- uživatelsko-výukový program.

Typový didaktický program umožňuje vytváření testovacích, procvičovacích a 

konzultačních programů, pokaždé s jinou odbornou náplní. Program předkládá žákovi 

pestrou sadu úloh, jejichž zadání může doplňovat komentář obsahující motivační složky. 

Programové prostředí je interaktivní – klade otázky, přijímá odpovědi, vyhodnocuje a 

oznamuje výsledky testování, případně i analyzuje chybná řešení. Každá úloha je řešitelná 

maximálně třikrát, přičemž je umožněno několik typů odpovědí – slovní, výběrové, 

označování apod. V závěrečném hodnocení je zobrazen přehled celkového počtu otázek, 

počet napoprvé správně vyřešených otázek a procentuální vyjádření úspěšnosti. Při 

vytváření konkrétního programu s odborným obsahem lze aplikovat typový program 

různými způsoby:
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Testovací program – při nesprávném řešení úlohy je hlášena chyba a následuje další 

úloha. Vyučující obměňuje v programu texty úloh, typ odpovědi a doplňuje správné 

výsledky. Je možná i diagnóza chyb, na jejímž základě jsou poskytnuty pomocné 

informace k jejich odstranění.

Procvičovací program – při chybné odpovědi lze tutéž úlohu řešit znovu, po třetí 

chybné odpovědi je žák vyzván k prostudování látky a chod programu je automaticky 

přerušen. Konzultační program - student po chybné odpovědi obdrží korekční pokyny. 

Řešení úloh je v jednotlivých operačních fázích doprovázeno komentáři. Každou úlohu lze 

řešit třikrát a vyučující doplňuje komentáře a korekční pokyny. 

Uživatelsko-výukový program – žákům jsou k řešení předkládány obtížnější 

odborné úlohy. Předpokládá se, že žák prokáže jak porozumění dané látce, tak i znalost 

postupu řešení úlohy. Ke správnému řešení úlohy tedy nestačí jen znalost příslušných 

vzorců a algoritmů, ale podmínkou je uvedení správného postupu výpočtu. Ukáže-li se u 

dílčích úloh obsahujících opakování týchž úkonů, že žák algoritmus ovládá, provede 

program za něj, po zadání potřebných počátečních dat, zbývající postup automaticky sám. 

Pokud žák nedokáže danou úlohu vyřešit, program nabídne nápovědy. Tento druhý způsob 

je z pedagogického hlediska velmi přínosný, poněvadž student si takto získané poznatky  

lépe pamatuje. 

Na závěr je nutno poznamenat, že žádný, třebaže velmi kvalitní didaktický 

prostředek (včetně počítačového programu) určený k osvojování učiva, v žádném případě 

nemůže v reálné výuce úplně substituovat činnosti kvalitního pedagoga. I nejlepší 

počítačový program, narozdíl od učitele, nedokáže reagovat na rozmanité žákovské 

činnosti nebo dotazy. 

Předností počítačových programů je v prvé řadě určitá dostupnost individualizace 

procesu osvojování poznatků a silný motivační náboj, který počítačovým programům 

propůjčuje virtuální realita a atraktivita audiovizuálního prostředí, jako jsou například 

dynamické animace či videa chemických dějů a možnosti spojené s okamžitou 

zpětnovazebnou regulací (Čipera 2000).

Internet v procesu osvojování učiva chemie

Jeden z nejvýznamnějších fenoménů i se značným dopadem na proces osvojování 

učiva v chemii v současnosti představuje internet (World Wide Web), neboli celosvětová 

počítačová síť, která umožňuje velice rychlou výměnu informací. Jedinečnost internetu 

spočívá v záměrném potlačení hierarchické struktury systému. Pokud je totiž jedna uzlová 
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počítačová stanice vyřazena z provozu, data si vyhledají alternativní kanál k příjemci. 

Stěžejní výhodou elektronické komunikace a výměny dat je kromě rychlosti i pluralita. 

Z nepřeberného množství dat je tak možné v krátkém okamžiku selektovat hledané 

infomace prostřednictvím propracovaného systému třídění podle zadávaných kritérií 

v internetových vyhledávačích. Hlavní nevýhody vyplývají z hierarchické struktury takto 

koncipovaného systému a anonymity komunikace. Tyto nedostatky se projevují mimo jiné 

tak, že se informace zobrazují jako značně nestrukturované, bez záruky pravdivosti a s 

hrozbami počítačových virů.

Ze známé relace mezi didaktickými a technickými prostředky ale jednoznačně 

plyne, že na kvalitu výsledků procesu osvojování učiva má určující vliv zejména charakter 

použitých didaktických prostředků (Raters et al. 2002, Clem  2002, Sulyok et al. 2002, 

Wagner et al. 2002, Brenner a Derkensen 2002). Předpokladem používání moderních 

vzdělávacích technologií  v procesu osvojování učiva studujícími je značný podíl 

samostudia. 

V e-learningu a v online výuce se jako vzdělávací opory většinou používají tzv. 

klasické distanční texty. Jejich zásadní nevýhodou, podobně jako u kteréhokoli textu s 

neměnnou vnitřní strukturou, je však nemožnost flexibilně měnit proces osvojování učiva 

na základě měnících se vnějších a vnitřních podmínek. Jedná se konkrétně o možnost 

modulace učebních stylů, použití různorodých autoregulačních prvků, či rozmanitých 

chemických experimentů (Čipera et al. 2004a).

Pro tvorbu moderních vzdělávacích opor a eliminaci uvedených nedostatků, se jeví 

jako přínosné doplnit distanční texty softwarem nebo digitalizovanými chemickými 

experimenty (Dvořák 2005, Kamlar 2005). 

Jednu z dalších možností využití internetu ve výuce chemie představuje aplikace 

některé z bezplatných databází chemických informací. Příkladem může být zdroj: 

www.chemfinder.com. Mezi nejlepší „vědecké databáze“ patří Web of Science resp. Web 

of knowledge ( http://isi4.isiknowledge.com/portal.cgi ). Tyto služby jsou však placené a 

cena licence je poměrně vysoká.   

3.1.2 Média v chemii

V modernějším řístupu didaktiků se uplatňuje pojem „média“ (viz dále v kapitole 

3.1.2). Je to dané současným vývojem vědy a techniky, kdy jedním z úkolů vzdělávacího 

systému je připravit mladé lidi na život a práci ve vysoce technicky rozvinuté informační 
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společnosti. Předpokládá se, že celá struktura vzdělávání včetně obsahu kurikula musí 

flexibilně korespondovat a reagovat na permanentní pokroky ve vývoji technologií

(počítače, programy, možnosti globální sítě).

Obecně pojem „multimediální učební prostředí“ označuje kombinaci více druhů 

mediálních prezentačních forem kurikula. Tyto prezentace mohou být textové se 

statickými obrazy nebo s pohyblivými obrazy. Interaktivní elementy obsažené v médiích

jsou: linky, hyperlinky, dále ikony s aktivními tlačítky pro obsluhu programů a přehrávačů, 

manipulace a pohybování s 3D vyobrazeními a modely a objekty (např. virtuální IR 

spektrum), práce s aktivními grafy, mapami a schématy klikáním aktivních skic, řešení 

úloh během jednotlivých lekcí ve výukovém programu s pomocí dat, která musí být 

vyhledávána přes odkazy z databáze.

DIDAKTICKÉ TŘÍDĚNÍ MÉDIÍ

V současné literatuře (např. Sacher 2000) se ve stále větší míře nahrazuje termín 

„didaktické prostředky“ pojmem „média“. Podle nejčastěji uznávaného dělení v didaktické 

literatuře (např. Adl 1994) spadají do kategorie médií:

 Mluvené slovo učitele

 Média vytvářená svépomocí: tabule, žákovský sešit, fólie, pracovní listy, 

prezentace, besedy s experty, studovny

 Média vytvářená experty: modely, školní učebnice, učební programy, statické 

obrazy, promítačky, filmy, filmové smyčky, programy

 Technické prostředky:

a) tabule: klasická, keramická, magnetická, interaktivní,

b) audiovizuální projektory: diaprojektror, dataprojektor s počítačem, zpětný projektor, 

filmová promítačka, magnetofon, videorekordér, DVD přehrávač s televizí, počítač.

Pod pojmem „pomůcky k výuce chemie“ (učební pomůcky) se nejčastěji rozumí 

materiálně didaktické prostředky, kterými se usnadňuje a urychluje dosahování 

konkrétních cílů výuky a které zkvalitňují výchovně vzdělávací proces. Pomůcky se 

uplatňují při formování vědomostí, sdělování poznatků a do určité míry i činností, jsou 

zdrojem informací. Jejich používání se podílí na formování dovedností, při vytváření 

přechodu od smyslově konkrétního k abstraktnímu, rozvoji kompetencí chemicky myslet, 
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efektivně, bezpečně a cílevědomě experimentovat. Používání pomůcek se přispívá i k 

formování charakterových vlastností osobnosti žáků (Pachman 1986).

Učební pomůcky lze třídit z funkčního hlediska (např. podle Pachmana 1986) na:

Objektové (předmětové), obrazové, zvukové, literární, audiovizuální

Mezi pomůcky objektové patří například: vzorky přírodnin, chemikálie, vzorky 

surovina polotovarů, ukázky výrobků a drobných technických zařízení, laboratorní 

pomůcky a přístroje, trojrozměrné modely  atomů, molekul (kalotové, tyčinkové, pérové), 

modely krystalových mřížek, stavebnice, modely chemických výrob, dvourozměrné 

modely atomů a molekul

Obrazové pomůcky jsou: skutečná zobrazení – fotografie, obrazy, schémata, diagramy, 

grafy, tabulky,

anebo promítaná – transparent, promítací fólie, film

Audiovizuální pomůcky: film, výukové programy, internet

Pomůcky literární: učebnice, populárně vědecká literatura, programované učebnice. Žák 

se při používání programované učebnice přesvědčuje o kvalitě svého učení v každém 

kroku osvojování, důsledně se v této kategorii pomůcek dbá o dodržování zpětnovazebních 

principů.

Pracovní učebnice a texty se orientují hlavně na osvojování a upevňování učiva. 

V současné aplikaci reforem obsahu i forem vzdělávání se klade akcent na revizi 

stávajícího obsahu, strukturaci a racionálnost učiva a ovlivnění efektivity s ohledem na 

motivaci a zajímavost učiva a pestrost námětů. Vyžaduje to i akcelerovaný vývoj poznatků 

v přírodních vědách včetně chemie. 

Moderní pojetí tvorby prostředků osvojování učiva vede k tzv. Pracovním 

multimediálním učebním pomůckám, které přispívají především k aktivizaci učení žáků, 

samostatnému a kreativnímu přístupu. Nový typ učebnice kromě textu obsahuje i 

audiovizuální materiál s prvky heuristickými, receptivními a programovanými. Důraz je 

kladen na učivo zvláště důležité, utříděné a přehledně shrnuté v souhlase s modernizací, 

racionalizací a aktualizací kurikula. Ještě více než v minulosti dominují motivační prvky a 

propojení učiva s reálným životem.

Mezi nesporné výhody alternativních mediálních výukových programů patří fakt, 

že představují alternativu k systému chemie, který je považován za nezáživný. Dále 

umožňují aplikovat mnohotvárnost metod, aktivaci vyučovacích metod orientovaných na 

žáka (s těžištěm posunutým k aspirační úrovni žáka). Výrazně také posilují explorativní 

způsob osvojování poznatků, vedoucí ve vysokém měřítku k dosažení vlastní žákovské 
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učební činnosti. V neposlední řadě zajišťují přizpůsobení postupů aktuálním pedagogicko-

psychologickým a neurofyziologickým poznatkům.

POHYBLIVÉ OBRAZY V SOUČASNÉM VYUČOVÁNÍ CHEMIE

Dnes již historického významu a téměř nepoužívané jsou filmy ve formě smyček. 

Filmový klip je záznam délky nejvýše 5 minut a prezentuje dnes nejčastěji na nosiči DVD 

(čím dál méně na VHS kazetách) úzce vymezené téma. Mnohdy je didakticky výhodnější 

než projekce delších filmů. Krátké filmy mohou být i vícedílné a mají širší a komplexnější

záběr učiva. Výukové filmové pořady delšího rozsahu jsou dnes považovány za méně 

účinné oproti kratším výukovým filmům. Didaktický film plní ve výuce tyto funkce: 

motivuje, je součástí procesu osvojování učiva, shrnuje a upevňuje.

Projekce chemických obsahů ve vyučování chemie je dnes zprostředkována 

nejčastěji počítačem spojeným s dataprojektorem promítajícím na plátno, DVD 

rekordérem, případně videorekordérem.

Jako nosiče dat byl dříve používán filmový pásek, později magnetický videopásek, 

dnes jednoznačně dominují disky DVD, CD, CD-ROM, vzdálený datový nosič

(streamingové video na www stránkách) a moderně flash disk. Zvláště flash disky pro svou 

velkou kapacitu (běžně již 128 GB), malé rozměry a rychlost přenosu dat začínají 

vytlačovat výše zmiňovaná datová úložiště. Kromě toho jsou dnes také běžná a snadno 

dostupná pro více uživatelů dané komunity úložiště dat na internetových serverech.

DVD (Digital Versatile Disc) je aktuální technologie, kterou využívají přístroje a 

standardy určené pro multimediální účely. Datový nosič DVD se objevuje na trhu v roce 

2008 již jako jednostranný dvouvrstvý s možností vypalování. Standard DVD-5 je 

jednostranný jednovrstvý s kapacitou 4,7 GB, DVD-10 je oboustranný jednovrstvý s cca 9 

GB, DVD-9 jednostranný dvouvrstvý s 8 GB a DVD-18 oboustranný dvouvrstvý s 16 GB. 

Formát umožňuje nejen ukládání obrazu a zvuku, ale i dalších 32 kanálů, například v rámci 

dialogu s uživatelem v nabídkovém menu. Samozřejmě je možnost využívat přepisovatelné 

(vícekrát nahrávatelné) nosiče typu DVD-RW. V kategorii technologií nahrávatelných 

DVD disků došlo k vzniku dvou formátů: ve světě nejrozšířenějšího DVD-R a v Evropě 

hlavně systému DVD+R.

V poslední době  dochází již k postupnému prosazování technologie blu-ray DVD 

disků, jejichž kapacita u jednovrstvých je 25 GB a dvouvrstvých 50 GB! Možnost blu-ray 

nahrávatelných disků je dnes pomalu již samozřejmostí. Hustší záznam dat umožnilo 

využití laserového paprsku vlnové délky odpovídající modré barvě k optickému záznamu i 
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čtení dat na diskové matrici. Oproti původnímu systému optického ukládání dat na bázi 

laserového paprsku o vlnové délce odpovídající červené barvě má modrý laser kratší 

vlnovou délku, a tak zabírá záznam stejného množství infomací vypálených na blu-ray 

médiu mnohem méně místa.

Učitel by si měl uvědomit, zda didaktický film využije jako celek, nebo promítne 

pouze určité části. S tím souvisí také využití předností, které film oproti reálnému vnímání 

přináší. Jedná se např. o trikové záznamy zpomalených záběrů či naopak zrychlených, 

promítání neopakovatelné historické udáosti (Hirošima, sypání DDT z ruky), záběry 

z chemických výrob, které nelze osobně navštívit (výroba syntetických diamantů). Odtud 

vyplývá možnost použití jako náhražka skutečnosti. 

V zhledem k tomu, že didaktický film nebo video mají blízko k hranému filmu, 

jsou velmi atraktivní. Relativně „zhuštěný“ postup předkládání látky ve filmu udržuje 

pozornost žáků. Kritické a klíčové místo lze zastavit časovou lupou, obraz se dá podle 

potřeby zesvětlit, ztmavit a upravit barevné tóny podle barev reakcí pomocí tlačítek 

v nabídkovém menu přehrávače multimedií.

Při promítání pokusů lze doporučit i moderní variantu FlexCam. Jedná se o 

videokameru přímo napojenou na dataprojektor nebo rekordér. V této návaznosti nelze 

pominout ani možnost dálkového přenosu právě probíhajícího pokusu pomocí internetové 

sítě a připojení uživatelé mohou tímto způsobem souběžně pozorovat pokus probíhající 

v laboratoři či odborné učebně, aniž by museli opustit počítačovou stanici doma. 

VYBRANÉ PROBLÉMY VÝUKY S VYUŽITÍM MULTIMÉDIÍ

Blízký vztah multimediálního učebního prostředí k počítačovým hrám a výukového 

filmu k zábavnému hranému filmu je sice zajímavý, ale nesmíme se domnívat, že pouhý 

takovýto kontakt spustí žádoucí didaktickou situaci. Filmové obrazy vypadají jednoduše, 

ale tím mohou skrývat přesně to, co by měly prezentovat.

Kombinace více druhů médií kombinuje a doplňuje jejich přednosti, přičemž však 

může být pro průměrného žáka překročena ta prahová hodnota, která odděluje podporující 

vlivy od kontraproduktivních. 

Rozmanité nabídky také představují „mnohotvárné vábení pro žáky“, které jim 

může zastírat stanovené učební cíle. K vlastní činnosti proto patří i sebekázeň, schopnost 

koncentrovat se na cíl.

Žáci rovněž nemohou být jen ponecháni vlivu masmédií při získávání informací, už 

jen proto, že odlišit masmédia od didaktických médií (médií používaných v procesu 
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osvojování učiva) lze čím dál méně. Je proto evidentní, že kompetence týkající se práce

s médii již daleko přesahují pouhé osvojení základů práce s počítačem a k jejich výuce 

nestačí jen jediný speciální vyučovací předmět. Všechny učební plány a všechny 

vyučovací předměty musí být koncipovány tak, aby byli všichni žáci do jednoho připraveni 

na soběstačný, sebejistý, kreativní a sociálně zodpovědný život v informační společnosti. 

Jednotlivé stupně výstavby mediálních kompetencí ukazuje následující schéma:

Obr. 1: Schéma stupňů multimediálních kompetencí

(převzato z: Sacher, W.: Schulische Medienarbeit im Computerzeitalter. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2000.)

K jednotlivým stupňům lze poznamenat:

Handling (manipulace) označuje samotné správné motorické zacházení s médii: dvojkliky, 

přetahování, zavírání oken.

Nutzung (používání, užití) označuje schopnost provádět rozumné volby, orientovat se v 

přehledu nabídek, zvážení následků  a účinků, vyhodnocování značek a tlačítek.

Gestaltung (vytváření) se vztahuje k tématicky zaměřeným didaktickým materiálům, 

k odborně provedeným změnám již vytvořených médií (pracovní listy, fólie), sloužícím 

změněnému učebnímu cíli.

Literalita (mediální gramotnost) znamená rozšíření vědomostí na rozvinutí tvůrčích 

možností a porozumění souvislostem mezi obsahem a formou. 

Kunde (znalost) doplňuje vědomosti o poznatky z dějin médií, techniky, zákonitosti 

působení médií a právní problematiku týkající se médií. Je to další nadstavbový stupeň u 

učitelů, kteří již sami vytvářejí filmy, fotografie, programy a další elektronické výukové 

materiály.

Didaktika a pedagogika médií se zabývá v různé míře výzkumem 

charakteristických parametrů médií a jejich ovlivňováním a vzájemnými vztahy; nově se 
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koncipují, pozměňují tyto parametry, eventuálně zpracovávají negativní důsledky vlivů 

médií. Pokud je kterékoli médium, ať klasické (tabule, učebnice) nebo  počítač a projektor 

přeceněno, je jeho používání z metodického hlediska neodborné. Pak se didaktická 

kontraproduktivita u mnohých témat mísí s nudou, která se objeví vždy, když jsou 

navozovány stereotypní didaktické situace. Integrace vyučovacích stylů, metod a 

prostředků v efektivní a funkční celek je klíčovou úlohou učitele. Pokud však dojde 

k pouhému nahrazení tradičních vyučovacích  metod novými médii bez jakýchkoli dalších 

modifikací a změn, není většinou splněn plánovaný cíl procesu osvojování učiva.

3.2 Experiment ve výuce chemie

Protože dominantní součástí FMDP, jehož vytvářením a strukturou a se tato práce 

mimo jiné zabývá, jsou chemické experimenty v digitalizované podobě, je třeba blíže 

popsat funkci, strukturu a cíle reálného školního chemického experimentu jako takového. 

Digitalizovaný experiment vykazuje řadu shodných či analogických rysů ve srovnání 

s experimentem reálným, význačné rozdíly mezi oběma formami experimentů jsou pak 

dále popsány v kapitole 6 a byly uvedeny již v úvodu této práce.

3.2.1 Funkce, struktura a cíle chemického experimentu

K procesu osvojování učiva přírodovědných předmětů patří neodmyslitelně školní 

experiment. Představuje podle Holady a Beneše (1982) nejen specifický vyučovací

prostředek, ale současně též i předmět a metodu. Z hlediska noetického vede experiment 

od fenoménu k podstatě daného děje a aktualizuje kognitivní potřeby žáků. Názorné a 

praktické metody využívají pokusy. 

Chemický pokus není jen prostředkem vzdělávacího procesu, ale významně 

zasahuje i do oblasti cílů výuky. Má být přínosem k chemické stránce, polytechnické

(výrobní využití) atd. (Beneš 1999).

Názornost – „dobrá zřetelnost“ všech podstatných charakteristik pokusu je 

důležitým předpokladem, aby byl pokus průkazný a tím i přesvědčivý. Proto se u pokusů 

snažíme přesvědčivost neustále zvyšovat (Holada 1973).

Funkce školního experimentu ve výuce chemie lze rozčlenit podle více kritérií. 

Z pozice výchovně-vzdělávacích cílů diferencuje Hofstein (2004) funkci metodologickou, 

informativní a formativní. Školní experiment je v podstatě velkým souborem různých 

informací, z nichž žáci dedukují empirické údaje, ze kterých následně vyvozují empirické 
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poznatky o podstatě dějů, jejich principu a zákonitostech. Žáci se přitom seznamují i se 

základy bezpečnosti a ekonomiky práce. Pro formativní účinek na osobnosti žáků je 

důležitým faktem, že pokus probíhá na činnostní úrovni, kdy dochází k osvojování 

dovedností, což má pozitivní dopad i na rozvoj charakterových vlastností. Experiment také 

žákům zpřístupňuje vědecké metody výzkumu, vedoucí k odhalování nebo verifikaci 

nových poznatků, a tím zároveň ilustruje proces vývoje chemie jako vědního oboru.

Podle fáze vzdělávacího procesu, do které je experiment zakomponován, navrhuje 

Johnstone (1979) rozlišit funkce experimentů na motivační, upevňovací, osvojovací a

verifikační. U motivačních pokusů požaduje zejména demonstraci takových chemických 

dějů, které jsou doprovázeny změnou barev, hořením, bezpečnou explozí a překvapivým 

průběhem reakce. V expoziční fázi navrhuje aplikovat experiment jako podpůrný 

prostředek k odvození nových poznatků o vlastnostech a reaktivitě látek. Takto získané 

poznatky poté vysvětlíme příslušným teoretickým postupem. Během řešení úlohy je 

doporučováno autorem nechat žáky zpočátku předpovědět průběh reakce a vlastním 

pokusem pak hypotézu o průběhu děje potvrdit, případně detekovat chybu v myšlenkovém 

procesu. Při ověřování pravdivosti osvojených poznatků dokládají žáci při správném 

provedení pokusu doprovázeném komentářem adekvátní osvojení požadovaných 

vědomostí, znalostí a dovedností. 

Feldt (1953) uvádí, že při analýze struktury školního chemického experimentu lze 

celý proces rozvrhnout do čtyř fází. V prvním kroku je samozřejmě nutné daný experiment 

připravit, a to jednak materiálně a jednak didakticky (výběr pokusu, vhodného měřítka, 

volba formy a zařazení do výuky). Je však také třeba, aby žáci měli osvojené potřebné 

vstupní vědomosti a dovednosti z předchozích hodin chemie. Je nezbytné, aby dovedli 

pokus souvisle a cílevědomě pozorovat (podle plánovaného cíle) a pak pozorované změny 

správně popsat chemickými pojmy a vyhodnotit. 

Ve druhé etapě následuje vlastní realizace experimentu. Ta by měla být s 

předstihem pečlivě promyšlená, tedy uskutečněná bez závažných metodických nedostatků. 

Je důležité soustředit se na správné zacházení s chemikáliemi a chemickým nádobím a 

upozorňovat na možné chyby a rizika hrozící při neopatrném zacházení. V této fázi se žáci 

učí záměrnému pozorování určitých jevů, a proto jejich pozornost není vhodné narušovat 

upozorňováním na mnoho vedlejších jevů.

Po skončení prováděného pokusu probíhá vyhodnocení pozorovaných jevů a jejich 

chemický zápis. Žáci tedy po sběru empirických údajů prostřednictvím pokusu pak ve 

čtvrté fázi tyto údaje upravují na empirické poznatky. Tvorba empirické poznatkové 
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struktury je jedním z nejdůležitějších důvodů pro zařazování školních chemických pokusů 

do procesu osvojování učiva chemie.

Strukturu školního chemického experimentu však vždy musíme posuzovat 

s přihlédnutím k tomu, že je do značné míry vymezována cílem pokusu, kterému se musí 

podřídit veškeré jeho uspořádání a provedení. Z toho například vyplývá, že tentýž 

experiment lze využít k dosažení rozdílných cílů v různých výukových fázích, začlenit 

do různých tematických celků a demonstrovat tak různé jevy. Vzhledem k stanovenému

vzdělávacímu cíli vyžaduje pokus vždy odlišnou modifikaci provedení, žáci pozorují jiné 

procesy na fenomenální úrovni a vyvozují další empirické poznatky.

Cíle „stejného“ školního experimentu se mohou dosti lišit, a to zvolenými postupy 

osvojování učiva. Jestliže je upřednostňován postup teoreticko-empirický, potom

experiment představuje prostředek k ověřování a důkazům již teoreticky odvozených a 

zdůvodněných zákonitostí. Empiricko-teoretický postup směřuje hlavně k záměrnému 

pozorování jevů a z  konkrétních pozorování jsou pak indukovány nové poznatky, které je 

nutné třídit a také teoreticky odůvodnit. 

Koloros (1999) zmiňuje, že cíle aplikování školního chemického experimentu 

utváří také způsob provedení. U pokusů demonstračních je dominantním úkolem 

soustředění pozornosti na sledování jistých jevů, při pokusech žákovských je preferováno 

správné osvojování motorických dovedností při práci v chemické laboratoři. Cílem 

kategorie pokusů motivačních je podle autora aktualizace žákovy zvídavosti, potřeby 

vysvětlení principu probíhajících chemických dějů a v souvislosti s tím zvýšit aktivitu 

žáků, podpořit zájem o předmět chemie s využitím přirozené touhy po poznání.

3.2.2 Klasifikace chemických experimentů

Klasifikace školních chemických pokusů pramení zejména ze způsobu jejich 

provedení, který současně značně určuje efektivitu dosahování stanovených didaktických 

cílů. Pokusy obtížněji realizovatelné, nicméně z didaktického hlediska nepostradatelné, 

které nelze modifikovat vzhledem k motorickým dovednostem žáků, patří do kategorie 

demonstračních nebo digitalizovaných experimentů. Takto jsou prováděny nebezpečné

experimenty využívající vysoce toxické, hořlavé, či jinak škodlivé chemikálie, a i pokusy 

přístrojově, materiálně a časově náročné.

Frontální žákovské experimenty by měly být uskutečňovány nejvýše ve dvojicích a 

s korigováním získaných výsledků. Měly by směřovat prvořadě k rozvíjení správných 
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pracovních návyků a dovedností. Nácvik laboratorních motorických dovedností by měl 

probíhat plánovitě a soustavně od jednodušších operací k složitějším.  

Laboratorní pokusy jsou zařazovány do výuky chemie zejména za účelem

procvičení zcela nebo částečně osvojených rozsáhlejších úseků chemického kurikula. Tato 

forma provádění pokusů již vyžaduje značnou míru samostatnosti, poněvadž se 

provádějí složitější operace. Podle možností je však možné daný experiment zjednodušit

rozdělením na dílčí podúkoly. V prvním kroku musí laboratorní práci předcházet důkladná 

domácí příprava, seznámení se zásadami bezpečného provedení pokusu a v laboratoři by 

mělo v optimálním případě dojít k sjednocení myšlenkových, percepčních a manuálních 

operací.

Je užitečné školní chemické experimenty klasifikovat podle řady dalších kritérií 

tak, jak je dále uvedeno ve schématu (podle Pachmana 1986):

1) Podle vnějších forem výuky

Školní: 

 V povinné výuce – a) ve vyučovací hodině

                                    b) v laboratorním cvičení

 Ve volitelné výuce – např. chemická praktika či seminář

 V nepovinné výuce – a) v zájmovém kroužku

                                         b) na chemické besídce

                                         c) v chemické olympiádě

Domácí- např. sledované v digitalizované formě

2) Podle vnitřních forem výuky

Demonstrační

 Učitelský

 Žákovský

Faciační (žáků)

 Na stejných úkolech – a) frontální

                                         b) simultánní

 Na různých úkolech – a) dílčí

                                         b) různý-samostatný

3) Podle fází výuky

Motivační

Expoziční

Fixační
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Diagnostický – při kontrole výsledků osvojování učiva

4) Podle gnozeologických charakteristik

Zjišťující

 Vysvětlující

 Ověřující – a) potvrzující

                        b) odporující

 problémový

Dokládající

 Ilustrující

 Aplikující

 reprodukující

5) Podle exaktnosti práce a hodnocení jejích výsledků

Kvalitativní

Kvantitativní

6) podle množství dávek chemikálií

Makrotechnika

Semimikrotechnika

Mikrotechnika

3.2.3  Podmínky realizace školního experimentu  

Při strukturalizaci vyučovacích hodin věnovaných danému úseku chemického učiva 

je vždy nutné pečlivě zvážit, jaký nejvhodnější školní chemický experiment do výuky 

zařadíme. V této rozhodovací fázi se pokusy selektují podle několika rozdílných hledisek. 

Nejdůležitější kritérium výběru pokusu sleduje zaručení bezpečného průběhu experimentu. 

Tomu se podřizuje zejména výběr chemikálií určených pro demonstraci dějů pomocí 

zvolené reakce, náležité ředění roztoků a také plánování způsobu provedení experimentu. 

Neméně důležitým kritériem je časová náročnost. Je třeba zohlednit délku průběhu 

samotného experimentu, aby nedošlo k postupnému oslabování pozornosti žáků, avšak je 

nutné posoudit i čas vyžadující přípravu pokusu, který by měl být úměrný didaktickému 

přínosu celé demonstrace. 

Ekonomická náročnost experimentu je v současné době velmi aktuálním tématem. 

Množství chemikálií by mělo být co nejmenší a s laboratorním vybavením je třeba 

zacházet šetrně. Vyučující by měl mít na paměti cíl pokusu, tedy zda poskytuje chemické 

informace týkající se složení, vlastností a reaktivity látek, jestli působí z obsahové stránky 
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na rozvoj žákovy osobnosti. Rozvážit a analyzovat efektivitu určitého pokusu by se mělo 

tudíž ubírat směrem maximálního naplnění všech funkcí, které školní pokus obecně ve 

výuce plní. 

Základní povinností učitele je pečlivé promyšlení realizace experimentu, varování

před možným nebezpečím vyplýajícím z nesprávné manipulace s pomůckami, přístroji a 

chemikáliemi, vést zodpovědně žáky při žákovských pokusech v laboratoři a požadovat 

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce v laboratoři. Před předvedením pokusu by 

měla proběhnout fáze přezkoušení pokusu, kontrola stavu pomůcek, zhodnocení poměru 

náročnosti pokusu a aktuálních schopností žáků a zajištění potřebných chemikálií, případně 

příprava nezbytných roztoků. Neodmyslitelnou součástí přípravy pokusů je revize stavu 

ochranných pomůcek a prostředků a promyšlené nakládání se vzniklými odpady. Během 

provádění experimentu je nutné soustavně a zevrubně koordinovat všechny probíhající 

činnosti, okamžitě odstraňovat zpozorované chyby, být připraven k poskytnutí první 

pomoci nebo k likvidaci vzniklých škod (například vypuknutí požáru). Je potřeba 

zabezpečit nedostupnost jedovatých, nebezpečných a zdraví škodlivých látek, ustavičně 

zajišťovat kázeň žáků a na začátku laboratorní práce ověřit jejich praktickou i teoretickou 

připravenost. 

Povinnosti všech, kteří nakládají (tj. používají při práci, skladují, prodávají nebo 

jakkoliv jinak manipulují) s NCHLaP, klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, 

žíravé, karcinogenní (věta R 45 a R 49), mutagenní (věta R 46) a toxické pro 

reprodukci, jsou stanoveny v § 44a a § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Uvedený zákon byl doplněn 

zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých předpisů. Tento zákon přinesl veškeré změny, v oblasti nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (dále jen NCHLaP), které vešly v platnost 

od 1.5.2004. 

Citovaná ustanovení stanovují i zcela nové povinnosti při nakládání s NCHLaP, 

např. vypracování písemných pravidel bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. 

Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures 

– Klasifikace, označování a balení látek a směsí) bylo přijato Evropským parlamentem a 

Radou v prosinci 2008 a vešlo v platnost ke 20. lednu 2009. Toto nařízení vychází ze 

zkušeností směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. Cílem nařízení je sjednotit kritéria pro 

klasifikaci a označování látek a směsí.
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Označování dle CLP – CLP stanovuje požadavky na systém označování látek a 

směsí:

Výstražné symboly nebezpečnosti;

Signální slova;

Standardní věty o nebezpečnosti;

Pokyn pro bezpečné zacházení;

Označení výrobku;

Informace o dodavateli.

Výstražný symbol nebezpečnosti – Dle nařízení CLP: „Výstražným symbolem 

nebezpečnosti“ je složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, 

například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o 

daném druhu nebezpečnosti. Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných 

výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném 

druhu nebezpečnosti.

Nová evropská chemická legislativa, která vešla v platnost 1.6.2007, se nazývá 

REACH. REACH je akronymem vytvořeným z prvních písmen několika anglických 

výrazů vystihující jeho podstatu - Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) and 

Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení tedy zahrnuje veškeré 

povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v 

rámci Evropské unie. Jedná se o zcela novou evropskou strategii v oblasti chemických 

látek a přípravků.

Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a 

současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit 

rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek. Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, 

aby se na území evropského společenství vyráběly a dovážely pouze takové chemické 

látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále aby se vyráběly, 

používaly a odstraňovaly bezpečným způsobem.

3.2.4 Postavení chemického experimentu v RVP

V souvislosti s reformou kurikulárních dokumentů, která byla stanovena 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice a zakotvena v zákoně č. 

561/2004 Sb. (školský zákon), dochází v současné době k zavádění Rámcových 
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vzdělávacích programů (RVP) a k rapidním změnám i na úrovni pojetí procesu osvojování 

učiva chemie. Posoudím tuto reformu zejména z hlediska současné role chemického 

experimentu ve výuce. Je na místě zmínit, že klíčová role pokusu  ve výuce chemie byla 

ještě posílena, neboť nová reforma školství klade důraz hlavně na činnostní složku 

vzdělávání, na aktivitu žáků a propojení s praktickým životem.

Pod pojmem „klíčové kompetence“ jsou podle dokumentu RVP pro gymnázia (dále 

jen RVP-G) zahrnuty „soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, který 

mají význam pro rozvoj osobnosti jedince“. Vzdělávací obor chemie byl spolu s fyzikou, 

biologií, geografií a geologií zařazen do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“, což odráží 

snahu autorů RVP soustavně podchycovat mezipředmětové vztahy.

Pokud se týká školních i domácích žákovských experimentů z chemie, jejich 

zařazení do výuky rozvíjí podle RVP hlavně ty kompetence, kdy žák uplatňuje proaktivní 

přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, průběžně reviduje dosažené výsledky, koriguje 

činnost s ohledem na dosažení cíle. Funkce školních pokusů, ať už demonstračních, 

reálných či virtuálních, je významná i při rozvoji kompetencí  k řešení problémů: Žák 

vytváří hypotézy, navrhuje metody řešení problémů, kriticky interpretuje svá zjištění a 

poznatky, používá pozorování, analytické, kritické myšlení atd.

„Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ si vytyčuje za svou prioritu odkrývání 

přírodních zákonitostí metodami vědeckého výzkumu. Orientuje žáky hlavně na hledání 

zákonitých souvislostí mezi přírodními objekty a procesy, nejen na pouhé jejich popisy a 

klasifikace.“ (viz RVP-G) Z hlediska funkce pokusů ve výuce chemie jde o důraz na 

heuristické poznávací postupy a vytváření poznatkové struktury u žáků na základě 

získaných empirických údajů a poznatků během pozorování a provádění experimentů.

RVP klade ve vzdělávacím oboru důraz na interdisciplinární a komplexní přístupy 

k zkoumání přírody, protože přírodovědné disciplíny jsou si blízké. Používají vždy totiž 

shodné empirické prostředky: pozorování, měření a experimenty, ale také teoretické: 

pojmy, domněnky, modely.

Cílem vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ je (podle RVP pro gymnázia)

„provádění soustavných pozorování, měření a experimentů (především laboratorního rázu)

podle vlastních nebo skupinových projektů, zpracování a interpretace dat a hledání

souvislostí mezi nimi“. Neméně důležitý je akcent na extrapolování průběhu studovaných 

chemických dějů na základě vypozorovaných i obecných zákonitostí, tedy snaha o 

uvažování daného chemického děje za změněných podmínek. Zdůrazněna je i ochrana 
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životního prostředí a bezpečnost a hygiena práce v rámci provádění školních chemických 

experimentů.

RVP pracuje i s pojmem „očekávaný výstup“. Jedná se o stěžejní část vzdělávacího 

obsahu, která je definována podle dokumentu RVP pro gymnázia jako: „ověřitelná, 

prakticky zaměřená a činnostní úroveň, které mají žáci pomocí učiva dosáhnout“. Ve 

spojení s pokusy je třeba zmínit očekávaný výstup v části obecné chemie, který postuluje 

vzhledem k žákovi nutnost předvídání vlastností chování látek v chemických reakcích na 

základě znalostí o částicové struktuře a chemických vazbách. Tento fakt upozorňuje na 

význam propojení teorie a praxe v poznání přírody (podle: Kolektiv autorů: RVP pro 

gymnázia, Praha 2006).



37

4 Stav řešené problematiky

4.1 Promítání reálných experimentů projektorem

Myšlenka promítat experimenty pomocí zpětného projektoru se objevuje již v 

pracích Feldta (1953), Polovkina (1959) či Březiny (1956). Tito autoři popisovali možnosti 

simultánního provádění reálných experimentů spolu s jejich projekcí na plátno. Zabývali se 

pokusy prováděnými v roztocích umístěných například v kyvetách, které byly prostupné 

pro lampu projektoru.

Větší pozornost promítání chemických pokusů ve výuce chemie prostřednictvím 

projektorů je věnována až od 70. let. Z našich autorů se podrobnou analázou této 

problematiky zabývali Bečka (1965), Hofman (1968), Jungman (1972), Beneš (1974) a

Holada (1977).

Podle Holady (1973) spočívají přednosti promítaných pokusů v možnostech 

zvětšení statických i dynamických jevů a ve sledování za normálních okolností těžko 

postřehnutelných detailů. Tímto způsobem učitel může úžeji vymezit předmět pozorování. 

Podle Beneše (1974) jsou to především jasnost, kontrastnost a barevnost, které vzbuzují 

zájem žáků na delší čas než při běžné demonstraci. Žáci tak mohou rychleji a kvalitněji 

pochopit demonstrovaný jev.

Kromě toho, že konstruují speciální projektor reálně prováděných pokusů, Holada 

a Beneš (1978) analyzují didaktický význam a strukturu zfilmovaných experimentů. 

Spatřují přednost promítaných pokusů na filmových smyčkách v malé časové náročnosti. 

Například odpadá likvidace odpadů a úklid  materiálu. Zfilmovaný pokus je výhodný i 

z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, opominout nelze ani ekonomické hledisko. Jednou 

nafilmovaný pokus lze totiž promítnout mnohokrát. Relativně drahý je promítací aparát, 

ten má však na škole univerzální uplatnění.

Podle Beneše (1974) může učitel v souladu s didaktickými požadavky  a učivem 

díky experimentům na filmovén pásku do vyučování zařadit větší počet experimentů a 

uvést ty, které se běžně demonstrovat nedají. Promítání lze navíc užít i v jiných 

organizačních formách, kde může plnit instruktážní funkci. Předvádí model školního 

projektoru pokusů. Také uvádí pokusy s demonstrací veličin (hmotnost, objem, teplota, 

hustota).

Největší nedostatky projekce podle Beneše vyplývají z toho, že se omezuje přímé 

pozorování skutečných látek a dějů. Na zpětném projektoru nelze promítat látky průsvitné 
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a ty reagencie, které se musí zahřívat. Zvažuje i názory oponentů promítaných pokusů, 

podle nichž žáky zaujme spíš technika samotného promítání.

Celkovým zhodnocením předností a nedostatků promítání pokusů přes projektor 

dospěli Holada, Beneš a Tomeček (1973) k závěru, že jejich výhody předstihují 

nedostatky. Nedostatek kontaktu se skutečnými látkami je podle nich kompenzován 

žákovskými laboratorními pracemi. Zdůrazňují, že je to jedna z technik, metodik 

chemických pokusů a nikoli náhrada pokusů. Promítané pokusy rozdělují z hlediska 

exaktnosti na kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní. Ukazují, že mohou být 

používány ve všech fázích vyučovacího procesu (jako prostředek motivace, osvojování, 

opakování, upevňování a při kontrole a hodnocení). Z hlediska gnozeologického jsou 

promítané pokusy zjišťující a dokládající.

Alyea (1969) publikoval na 800 promítaných pokusů v J.Chem. Educ. 1962-69. 

Pokusy jsou tematicky členěny do několika kategorií. K projekci používá projektor vlastní 

konstrukce.

Nedzyński (1967) navrhoval pokusy z elektrochemie, koloidní chemie a reakční 

kinetiky. K promítání doporučoval episkop a diaprojektor.

Sawal (1970) promítal pokusy diaprojektorem ve skleněných kyvetách. Neuhäuser 

(1970) zdůrazňuje, že promítání je vhodné u pokusů, při nichž se používají drahé a 

nebezpečné chemikálie. Rannow (1971) uvádí pokusy k promítání v Petriho miskách a 

hranatých vaničkách. Jansen (1971) a Hahn (1970) se zabývají promítáním pokusů za 

použití zpětného projektoru. Bičkov (1969) a Koludarov (1970) připomínají, že je vhodné 

kombinovat klasický demonstrační pokus s promítaným.

Březina (1956) doporučuje podobně jako další autoři promítat diaprojektorem 

chemické děje probíhající v malých kyvetách. Jungman a Mazač (1957) navrhují pokusy 

ve zkumavkách ponořených do kádinek s vodou. Obraz na plátně získávají soustavou 

zrcadel. Hofmann (1967) se věnuje promítání pokusů z obecné chemie, a to zejména 

takových, které zdůrazňují detaily. Hodnotí promítání z hlediska zvýšení přesvědčivosti. 

Jungman a Janík (1972) uvádějí ve své práci řadu návodů na promítané pokusy.
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4.2 Zfilmovaný chemický experiment

4.2.1 Projekce zfilmovaných chemických experimentů na VHS

Negativní faktory na provádění reálných školních experimentů podrobně zkoumali 

Holada a Beneš (1982). Jako hlavní uvedli:

 Omezování sortimentu školních chemikálií,

 zákaz práce s nebezpečnými chemikáliemi, i když jsou běžně dostupné žákům jako 

drogistické zboží,

 ochrana životního prostředí: tedy pracovního prostředí žáků, zabránění 

kontaminace odpadních vod z laboratoře,

 šetření chemikáliemi,

 růst cen chemikálií a pomůcek

Toto vše ovlivňuje výběr, konstrukci a provádění pokusů. Někteří učitelé navíc 

těžko zvládají časové, technické a jiné práce spojené s experimentální činností. Přitom 

„pokus je v chemii cenným a tradičním prostředkem, jehož úloha je větší než dříve“.

(Čipera 2001) Má funkci informativní, formativní a gnozeologickou. Seznamuje žáky 

s empirickými poznávacími postupy, což je víc než pouhá faktografie.

Podle Holady a Beneše (1982) bývá požadováno zfilmování všech pokusů, což lze ale 

uznat jen u pokusů, které jsou například náročné časově, ekonomicky a z hlediska 

bezpečnosti a hygieny práce.

Ze stávající situace navrhují následující východiska:

 revize sortimentu pokusů: zpracování normativu pro práci učitele i žáků

 maximální využívání látek, které nás obklopují v každodenním životě

 preparativní pokusy 

 uvádět pokusy efektní

 minimalizovat spotřebu chemikálií semimikrotechnikou

 maximalizovat profit z pokusů, kterých nemusí být mnoho

 použití myšlenkových experimentů

Budiš et al. (1991) se ve své monografii zabývající se užitím videa ve výuce chemie 

zamýšlí nad tím, že jakékoli zobrazení včetně 3D je jen modelem a model je jen 

„karikaturou reality“. Nejúčinnější a didakticky nejvýhodnější je podle něj takový školní 

pokus, který si žák sám připraví, sám si postaví aparaturu a pokus provede. „Pravda je ale 
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někde uprostřed, reálný žákovský pokus je vhodné umocnit doplňujícím videopokusem 

nebo jeho počítačovou variací.“

Dále uvádí: „Vedoucí role učitele zůstává, ale částečně se posunuje do jiných 

dimenzí, z předavatele poznatků se stává projektantem působení na žáka, je i operátorem 

techniky, musí akceptovat teorii řízení, kybernetiku. 

Osobnost učitele je při užívání videotechniky nezastupitelná. Každý obraz-tedy i 

videoobraz-je vlastně projekce doporučené reality nebo doporučený symbol této reality. 

Výrazný je faktor individuality autorů.“

Tento autor označje určitá videotechnická seskupení, která mají konkrétní 

didaktickou použitelnost, jako videoformy. Uvádí konkrétní možnosti uplatnění takovýchto 

videoforem:

 videopořady všech typů

 video jako systém přenosu statických informací

 video v systému kontroly

 snímání, přenos a záznam školních chemických pokusů

 metoda videosimulací

 video v rámci multimediálních systémů

Budiš, Černá a Strubl (2003) argumentují, že některé videoprezentace pokusu jsou 

tak zásadní, že tradičními způsoby je nelze nahradit. Je to např. snímání makro, mikro, 

semimikro, barevná a zvuková autentičnost, využití detailů, zpomalení a zrychlení 

reálného pokusu, mnohonásobné opakování zvolené situace.

Ze zkušeností z natáčení chemického videoseriálu školních pokusů se ukázalo, že 

ideální prezentace pokusu spočívá v kombinaci reálného průběhu s jeho obrazovým 

ztvárněním. Využitím předem natočeného záznamu pokusu radí oddělit reálný pokus od 

jeho obrazu a obě verze aplikovat s časovým odstupem. To je výhoda, která směřuje k tzv. 

kombinovaným pokusům, které považují za didaktiky nejhodnotnější.

Problematikou školních chemických pokusů promítaných na VHS z hlediska 

citového prožívání žákem se zabývají Budiš, Plucková a Šibor (2003). Upozorňují, že cit a 

prožitek mají v procesech vyučování zcela výjimečnou a nezastupitelnou roli a školní 

chemický pokus je velmi často považován za reálnou či obrazovou vizualizaci chemických 

informací. Pokládají ho za účinný instrument, pomocí kterého lze „optimalizovat své 

didaktické úsilí, s cílem, naučit žáka daný chemický fakt rychleji či obsáhleji“.

Překročit despekt žáků k předmětu chemie podle nich „nutí učitele ke stálé, 

permanentní a polytematické motivaci žáka, jakož i k využití mezioborových, 
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technologických, didaktických, ale i pedagogických souvislostí a interpretací. V tomto 

duchu by se měly také využívat školní chemické pokusy, resp. videopokusy“.

Podle Budiše (1991b) jsou při prezentaci chemických experimentů velice efektivní 

dvouminutová videa zaměřená na velké detaily, zpomalené sekvence spolu se 

systematickou snahou o navození problémové situace. Zpracování pokusů nemá směřovat 

jen k dokonalé a vzorové prezentaci chemických informací, ale jednotlivé pokusy by měly 

učitele a žáky inspirovat a aktivizovat k následným didaktickým akcím.

Dále (1994) zároveň upozorňuje, že idea úplného nahrazení reálného 

experimentování vizuálními prezentacemi kopírujícími realitu není optimální a ve svých 

důsledcích ani není možná. 

Dále (1995) také zdůrazňuje, že zvláštní postavení mezi chemickými videopokusy 

zaujímají výukové videoklipy. „Klip může být významným výukovým prostředkem, který 

účinně a atraktivně sděluje konkrétní chemické skutečnosti“. U správně vytvořeného 

výukového videoklipu vyzdvihuje ten pozitivní aspekt, že žák po jeho shlédnutí má přání  

vidět jej a prožít znovu.

Základními didaktickými funkcemi chemických experimentů ve výuce se obšírně 

zabýval beneš (1999). Ať se jedná o jakýkoli typ pokusu (žákovský, demonstrační, 

promítaný, videopokus, pokus prezentovaný počítačem), vždy v něm spatřuje komunikační 

akcent. Představuje vždy (včetně projekce chemických pokusů pomocí VHS) relaci mezi 

chemickou teorií a chemickou technologií, videopokus je technologickým předělem mezi 

učitelem a žákem. V rámci chemického vyučování je komunikační potenciál školního 

pokusu nesmírně masivní, efektní a efektivní. Přimlouvá se za to, aby byl školní chemický 

pokus jednou z nejvýznamnějších priorit učitele chemie. 

Na základě teoretického pojetí uvádí, že model experimentu (například 

videosekvence s nafilmovaným chemickým dějem) je jeho dvojrozměrné nebo 

trojrozměrné zobrazení. Toto zobrazení může být statické nebo dynamické.

Vyjmenovává následující funkce, které ve výuce chemie plní modelový experiment:

a) je zdrojem nových poznatků o složení, struktuře a vlastnostech chemických látek, o 

chemických reakcích,

b) zpřístupňuje, vysvětluje a objasňuje nové učivo,

c) napomáhá k uspořádání nově získaných poznatků (klasifikační funkce),

d) rozvíjí logické myšlení žáků využíváním nejen empirických, ale i teoretických 

poznávacích postupů,
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e) vede žáky ke schopnosti předvídat vlastnosti chemických látek a průběh 

chemických dějů (prediktivní funkce),

f) umožňuje zjišťovat úroveň znalostí a příčiny chyb žáků (diagnostická funkce).

Dále navrhuje univerzální strukturu modelového experimentu:

a) předložení problému (úloha obsahuje rozpor nebo neřešenou situaci jako podnět 

k řešení),

b) úvaha o možnostech řešení a zároveň i přehled o potřebných znalostech z oblasti 

teorie,

c) vytvoření pracovní hypotézy a návrh jejího ověření,

d) provedení experimentu,

e) formulace výsledků experimentu,

f) konfrontace výsledků s vytvořenou hypotézou (potvrzení či zamítnutí hypotézy a 

její přepracování), zobecnění závěrů.

Také uvádí model studia průběhu neznámé reakce, který lze formulovat jako sled 

následujících empirických úloh:

a) Reagují spolu výchozí látky kvantitativně a stechiometricky? (určit časový průběh)

b) Které produkty při reakci vznikají? (dokázat produkty)

c) Jakým mechanismem studovaná reakce probíhá?

d) Lze získaných poznatků o studované chemické reakci prakticky využít?

Ve své práci akcentuje současný trend sjednocovat ve výuce chemie pohled na 

organické a anorganické sloučeniny a dále mimo jiné to, že průběh předváděných 

chemických dějů by měl být žákům na úrovni střední školy neznámý, aby bylo nutné volit 

pouze empirickou cestu poznání a žáci byli motivováni objevováním pro ně nového. 

4.2.2 Digitalizované experimenty jako součást ICT

DIGITALIZOVANÉ CHEMICKÉ EXPERIMENTY 

Aplikací a vlivem digitalizovaného experimentu na proces osvojování poznatků z

chemie se v současné době zabývá řada autorů. (Mička 2003, Ryšlavá et al. 2004, 
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Zvolánková et al. 2004, Cídlová 2005, Svoboda a Frantová 2007, Svoboda a Kotherová

2007, Bartoš 2007)

Grégr, Slavík a Bicanová (2004) uvádějí výsledky dotazníkové výzkumu 

provedeného na 16 ZŠ v oblasti Česká Třebová Liberec, Jablonec a Česká Skalice.  

Celkově se šetření zúčastnilo 14 učitelek, 2 učitelé a 376 žáků. Získané soubory dat 

ukazují, že nejvyšší počet (79 %) žáků požaduje ve výuce chemie vyšší využití počítačů, 

28 % videa a 24 % modelů. Pokud jde o učitele: chemické programy různých druhů 

používá jedna čtvrtina dotazovaných.

Beráth a Sojka (2004) statisticky potvrdili pozitivní vliv projekce chemických 

experimentů na výsledky procesu osvojování učiva chemie. Svůj výzkum provedli na dvou 

slovenských ZŠ s výukou v maďarském jazyce. Celkem se testování zúčastnilo 65 žáků. 

Na značný vzrůst efektivity procesu osvojování učiva chemie prostřednictvím

multimediální vizualizace školního experimentu v školní praxi dále upozornili mimo jiné

Lichvárová, Tomeček a Růžička (2004), Woodfield et al. (2004), Čipera et al. (2004b),

kteří ve svých závěrech z výzkumů poukazují na fakt, že až 87 % informací vstupuje do 

mozku zrakem, 9 % sluchem a 4 % jinými smysly. 

Podobně Prokša (2000) se ve své práci zabývá problematikou hudebního 

doprovodu experimentů.     

Banýr (2005) dospívá na základě analýzy empirických dat k závěru, že klasické 

učebnice by měly být nahrazeny souborem pomůcek, např. speciálními encyklopediemi 

jakožto základními prameny odborných informací pro žáky. Ve stále větší míře se budou 

při výuce uplatňovat i počítačové programy a internet. Dále uvádí, že chemický experiment

– dnes často opomíjený, by měl být nejdůležitějším poznávacím postupem v procesu 

osvojování učiva chemie. Přitom ani pokusy není možné používat tak, že žáci obdrží 

poznatky hotové, včetně závěrů plynoucích z pozorování a provádění těchto pokusů.

Efektivitu multimediálních forem prezentace a přenosu informací zkoumala 

Ohlídková (2005). Požadavky na multimediální systém shrnuje do těchto bodů:

 multimédia musí využívat více než jednoho média najednou,

 multimediální systém musí prvky integrovat,

 hypermédia kombinují text, obrázky, zvuky a video v jednom dokumentu a jsou 

vzájemně propojena,

 úspěch hypermediálního systému závisí na dobrém návrhu obsahu a na 

přehledné struktuře,

 hypertext má být nelineárně strukturovaný text,
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 čtenář by měl mít možnost volit si sám 

Ohlídková připomíná, že „každý výukový cíl, kterého bylo dosaženo zvýšeným 

úsilím, překonáváním překážek a samostatným hledáním cest, je lépe a spolehlivěji 

zafixován než cíle, kterých bylo dosaženo snáze.“ Vzápětí však dodává: „Avšak zdaleka ne 

všichni studenti jsou schopni a ochotni potřebné úsilí vyvíjet a není prozíravé od nich 

permanentně vysoký výkon očekávat.“

V obecné rovině doporučuje učitelům, aby měli na paměti především způsoby 

využívání multimediálních sdělení, zejména etapu plánování, selekce, specifikace jejich 

obsahu a vzhledu. Varuje zároveň, že ICT zesilují i negativní působení, tedy mohou 

zapříčinit, že chyba učitele je silněji fixována.

Kapounová (2002) popisuje integraci ICT jako základ při zajišťování kvalitního 

vzdělávacího systému. Dále uvádí nutnost znalosti používání technologií žákem vzhledem 

k budoucímu povolání v dané společnosti a udává takto možnost zvýšení kvality 

vzdělávání (včetně zvýšení jeho efektivity). 

Autoři Slavík a Novák (1997) uvádějí tyto možnosti využití počítačem 

podporované výuky:

 multimediální programy,

 simulační programy, modelování,

 testovací programy,

 výukové programy,

 informační zdroje,

 videokonference,

 distanční formy výuky,

 virtuální realita.

Soudobým trendem je zvyšování úlohy informačních a komunikačních technologií 

při výuce, trend směřuje k integraci počítače (Bílek 1997) do procesu osvojování učiva, a 

to:

1) s dalšími školními technickými prostředky (video, zpětný projektor),

2) do komplexu výukových prostředků (s učebnicí, pracovním sešitem, laboratorním

zařízením),

3) s dalšími počítači v lokálních a regionálních počítačových sítích,

4) do různých typů informačních systémů – velkých didaktických databází, systémů 

teletextu apod.,
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5) směrem k mezinárodním telekomunikacím – velkým možnostem výměny zkušeností,

učebních plánů, konkrétních informací mezi žáky. Vznikají mezinárodní projekty

orientované např. na přírodovědu, ekologii apod.

Počítač je v současné moderní době jakýmsi „kamarádem“ žáka. Jednou z činností 

po příchodu žáka ze školy domů je zapnutí počítače. Žák si takto uvědomuje i další

význam počítače, a sice jeho postavení ve výuce. V této souvislosti uvádí i Uhlířová 

(2004), že využití počítače při výuce má silný motivační náboj pro žáky.

Počítačem podporovaná výuka povyšuje možnosti využívat zpětnou vazbu na 

výsledky řešení učebních úloh a eliminuje dobu, kdy si uchováváme chybně naučené 

(Kapounová, Pavlíček 2002).

Existují i CD-ROMy s videoprojekcí chemických dějů, zpracované na vysokých 

školách v rámci přípravy učitelů chemie. Jedním z nich je i CD-ROM s názvem „Plamene 

chémie“, který vznikl jako výstup grantu mezifakultní spolupráce (Univerzita Komenského 

ze SR a Ostravská univerzita z ČR). Obsahuje 17 chemických pokusů natočených na 

videokameru i s postupy práce a je provázen hudbou.

Chemický experiment by měl představovat základní vyučovací nástroj (Hofstein 

2004). Použití počítače při přípravě, provedení a interpretaci dat z experimentu může 

zvýšit efektivitu výuky chemie i osvojování poznatků (Lagowski 1989). Funkce počítače 

ve vyučování chemie závisí na tom, zda je použit před, zároveň anebo po demonstračním 

experimentu (Miranowicz, Burewicz 1995). Počítač může fungovat jako didaktický nástroj 

k prezentaci chemického učiva nebo jako zdroj metodologických informací k provedení 

experimentu (Nicholls 1999). Může být také laboratorním přístrojem pro řízení 

laboratorního pokusu (syn-experimentální funkce) (Allen et al. 1984). Konečně může 

sloužit jako nástroj pro kvantitativní a kvalitativní analýzu sesbíraných dat a při 

interpretaci výsledků (post-experimentální funkce) (Nicholls 1998).

Kombinace různých typů počítačem podporovaných laboratorních experimentů 

efektivně rozšiřuje chemické kurikulum (Durnham 1990). Počítač se může stát nejen 

bohatě obměnitelným nástrojem pro popis laboratorních prací, ale může sloužit jako 

metodická příručka k provádění pokusů, k monitorování laboratorních prací, ale i 

k vyhodnocování experimentálních dat (de la Cuetara a Labma 1995).

Dvě významné práce publikované v posledních letech (MacFarlane 1992)

předvídaly zvyšování využití počítačů ve výuce v budoucnosti. Velmi pozoruhodná je 

iniciativa zavádění počítače do vyučování (CTI web site. http://info.ox.ac.uk/cti/). Využití 

počítačů ve výuce shledávají hlavně v těchto hlavních okruzích:
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 Tvorba hypertextů, kde zvýrazněná slova jsou bránami k dalším textovým odkazům

 Multimédia, kde je text nahrazen grafy, animacemi a zvukem

 Okamžitá zpětná vazba  vzhledem k odpovědím studujícího na otázky a úkoly 

předkládané počítačem

 Inteligentní tutoriální systémy, které kompletně substituují lidské tutory

 Komunikace zprostředkovaná počítači

 Laboratorní automatizace

 Simulace

Existují průkazné závěry, že učení podporované počítačem přináší úsporu 

finančních prostředků (Kulik 1980, 1983, 1991). Dále přináší malé, leč signifikantní 

zlepšení známek žáků. Čas potřebný k osvojení daného úseku učiva je oproti klasické 

formě učení čtením slovně vyjádřeného obsahu zkrácen.

Laurillard (1993) a Ramsden (1992) shodně tvrdí, že jedna jediná vyučovací 

metoda nemůže vytvořit takovou edukační situaci, ve které by si studenti osvojili hlubinný 

přístup k učebnímu obsahu. Účinné je střídání učebních stylů i za použití počítačů.

Počítače mohou být používány jako pomocné prostředky při hodnocení studentů a 

mají zpětnovazební funkci (Rowntree 1987). 

Driscoll (2002) stanovil čtyři různé koncepty blended-learningu, které byly 

sumarizovány Oliverem a Trigwellem (2005) do těchto oblastí:

 Kombinování web-based technologií za účelem uskutečnění vzdělávacích cílů

 Kombinace různých pedagogicklých přístupů s cílem vytvoření učebních výstupů

 Kombinace instruujících informačních technologií s face-to-face vyučováním

Podle Grahama (2005) s respektem k současným potřebám vzdělávání se 

v blended-learningu jedná o kombinaci tradiční face-to-face výuky a distribuovaného 

vyučování (prostřednictvím ICT). Distribuované vyučování dovoluje studentům, učitelům 

a vzdělávacímu obsahu být lokalizovány v různých místech. Řada autorů zmiňuje nárůst 

aktivních učebních strategií při používání blended-learningu (Morgan 2002, Smelser 2002, 

Collis 2003). Transformace poznatků v učební zkušenosti pomocí blended-learningu je 

velmi závislá na virtuálních systémech (Valiathan 2002).

Většina studií zjistila, že programované učení (například Skinner 1958 a Young 

1966) je více efektivní než pouhé předávání informací. Individualizované systémy 

instrukcí byly aplikovány v přírodních vědách např. Kulikem (1974) a zahrnovaly 

opakované testování, dokud učící se nedosáhl požadovaného minima bodů.
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Studijní materiály v blended-learningu žák osobně obdrží, přičemž jsou 

podporovány video a audioklipy, online instrukcemi atd. (Rowntree 1986).

Johnstone (1979) aplikoval model zpracovávání informací ve vyučování chemie.

Mayer (2002) navrhuje kombinaci vizuálního a zvukového pro vytvoření nejefektivnější 

multimediální učební situace.

Při respektování Mayerovy teorie multimediálního vzdělávání (Mayer 2001) jako 

základu mohou být multimediální nástroje vyvinuty tak, že umožňují studentům učení 

v prostředí s kontrolními mechanismy jejich úspěchů v jednotlivých fázích osvojování 

poznatků.

Atkins (1993) konstatoval, že struktura multimediálních vzdělávacích nástrojů 

sledovala behavioristický přístup, kdežto kognitivní teorie již učinila posun směrem ke 

konstruktivistickému pohledu na učení. Argumentuje, aby tvorba multimediálních 

prostředků čerpala z kognitivní teorie.

Mayer (2002) se přimlouvá za to, aby tvůrci multmediálních učebních nástrojů 

vzali v úvahu tři způsoby, jakými se lidé učí a hierarchizují informace: osvojování 

poznatků duálním kanálem, učení s omezenou kapacitou, učení s aktivním utvářením. 

Mayer tyto zákonitosti nazval „kognitivní teorie multimediálního zpracovávání informací“. 

Mayer dále formuloval osm principů multimediální výuky, které mohou být užitečné při 

ověřování vhodnosti daného multimediálního prostředku nebo nástroje (Mayer a Anderson 

1991, Mayer a Moreno 1998, Mayer a Chandler 2001).

DIGITALIZOVANÝ EXPERIMENT JAKO SOUČÁST VÝUKOVÝCH 

PROGRAMŮ

Podle rozborů Hejcla (2001) musí výukový program zajistit tři nutné podmínky:

 Předání informací

 Kontrola získané úrovně znalostí

 Následná reakce podle výsledků zpětnovazební informace

Podle Blatské (2003) je evidentní výhodou multimediální programů fakt, že 

používají ke komunikaci s uživatelem více typů médií-text, obrázek, grafika, animace, 

videosekvence, zvuk. Informace tedy vzdělávaný přijímá přes různé receptory v různých 

formách. 



48

Jedním z prvních průkopníků myšlenky detailně propracovaných digitalizovaných 

chemických experimentů byl Čipera (2003) se svými diplomanty na Katedře učitelství a 

didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

Mička (2003) ve své diplomové práci rozebírá podrobně funkci, strukturu a cíle 

digitalizovaných experimentů. Hodnotí kritéria selekce vhodných experimentů a dospívá 

k tomu, že velmi vhodné je filmovat ty experimenty, které mají dominantní motivační 

funkci. Jedná se zejména o pokusy, při kterých dochází k atraktivním barevným změnám a 

nečekanému vizuálně poutavému průběhu chemické reakce. Navíc autor správně spojuje 

provedení chemických experimentů s teoretickým vyhodnocením empirických poznatků na 

různé úrovni složitosti.

Na pilotní práci Mičky navázal tým profesora Čipery, který vedl digitalizaci 

experimentů svých diplomantů: Chlubna (2003), Hrnčířová (2004), Dvořák (2005), Kamlar 

(2005) jako součást tutoriálních programů. V jejich flexibilních učebních textech slouží 

digitalizované experimenty jako nezbytný nástroj žákovských poznávacích postupů. 

Teoretické chemické poznatky nejsou tedy předkládány jako hotové, nýbrž je má žák 

vyvozovat na základě pozorování zfilmovaných pokusů. Součástí textu jsou navíc testy 

třech úrovní obtížnosti, které si studující může volit.

Výzkum efektivity použití digitalizovaných flexibilních textů, jejichž součástí je 

digitalizovaný chemický experiment, při osvojení chemického učiva na univerzitě, 

v celoživotním vzdělávání učitelů chemie a ve výuce chemie na středních školách 

uskutečnili v letech 2003-2005 Havlíčková, Čipera a Svoboda (2005). Efektivitu aplikací 

digitalizovaných flexibilních textů při osvojování chemického učiva zkoumali na základě 

empirického šetření prostřednictvím didaktických testů, z pozorování, z výsledků řešení 

učebních úloh a z rozhovorů s vyučujícími.

K osvojení dovedností doporučují spojit teoretické a empirické řešení dané učební 

úlohy a znázornit průběh chemického děje digitalizovaným chemickým experimentem. Na 

podkladě vztahu mezi výsledky klasické výuky a výuky realizované pomocí 

digitalizovaných textů prokázali určité snížení časových nároků na osvojení 

předpokládaných chemických vědomostí a dovedností a zvýšení efektivity extrapolace 

daných poznatků a činností vzhledem k reakčním podmínkám za 6 měsíců po použití 

digitálních studijních opor.

Vizualizací chemického děje prostřednictvím zfilmovaných experimentů a jejich 

funkcí ve výuce chemie na středních školách se zabývá Hegedüsová, Jomová, Jenisová 

(2005). Vybrané experimenty byly nafilmované na Katedře FPV UKF v Nitře. 
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Na CD nosiči je nabídka experimentů s časovými údaji o reálně probíhajícím čase. 

Každý experiment obsahuje sérii kontrolních otázek na ověření stupně osvojení získaných 

vědomostí a dovedností.

Výběr experimentů bylo veden snahou předložit efektní experiment, ale současně i 

do značné míry zachovat návaznost na probíraná témata učiva chemie na středních 

školách. Experimenty jsou zpracované i písemnou formou a mohou sloužit jako návody na 

cvičení.

Kwiatkowski, Czaja, Krzyminski a Florek (2005) předvádí CD-ROMy nahrazující 

klasickou učebnici. Jimi vytvořený multimediální učební materiál obsahuje chemické filmy 

v reálném čase, které znázorňují experimenty prováděné v laboratoři. Kamera se zaměřuje 

na laboratorní nádobí a experimentátorovy ruce. Velká pozornost je věnována zachycení 

reálného obrazu chemických látek, které reagují. Filmy jsou souběžně s probíhajícími ději 

doprovázeny komentářem profesionálního herce. Roztoky, látky a plyny jsou označeny 

štítky s chemickým vzorcem či značkou. Stejně tak doplňuje probíhající děj chemická 

rovnice, začleněná do chemického filmu jako titulky.

CD-ROMy tohoto polského týmu obsahují i animace a simulace (virtuální 

experimenty), ilustrující názorně předvedený obsah. Ukazují, jak v ideálním uspořádání 

probíhají děje na molekulové úrovni: tvorbu vazby, hybridizaci, reakční mechanismus, 

mezimolekulové síly.

Jednou z předností digitalizace chemického experimentu podle Čipery (1997) je 

možnost znázornit chemický děj reálněji než grafickým modelováním. Se záznamem je 

možno libovolně dále pracovat, jako např. zastavit, znovu jej pustit, zvětšit. Při tvorbě 

digitální knihovny pokusů (Čipera 2006) byly chemické děje filmovány za  použití  

digitální videokamery, grabování  a  střihání  např. v programu  Premiere  Pro  1.5,  

komprese  v programu Virtual Dub. K vyhodnocení  získaných  empirických  údajů  jsou  

zdigitalizované  chemické experimenty doplněny „flexibilním textem“. Pod samotným

pojmem  flexibilní  program  rozumíme  zdigitalizované  chemické  učivo  obsahující  

klasickou  učebnici,  chemické  experimenty,  kontrolní  úlohy  rozličné  složitosti  mající 

autoregulativní funkci, chemický hypertextový slovník, prostředky řízení procesu 

osvojování učiva,  motivační  prvky,  možnost  vyhledání  dalších  informaci  k danému  

učivu v elektronických vyhledávačích atd (Čipera 2007a).

Čipera (2007a) dospívá k závěru, že multimediální prostředky musí zejména 

umožňovat: 
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• individuální přístup k osvojování učiva,

      • realizovat rozličné ŠVP,

      • co možná nejširší uplatnění v praxi.

Dále poukazuje, že využití jazyka HTML při tvorbě flexibilních textů má řadu výhod. 

Přednosti HTML spatřuje v tom, že umožňuje vyhnout se práci ve zdrojovém kódu (stačí 

využit HTML editorů), v celkově jednoduché editaci vzhledu stránky s možností 

okamžitého zobrazení, možnost vkládat další složitější prvky např: JavaScripty a flash 

animace. Vytvořený multimediální prostředek k výuce chemie by měl vypadat jako tzv. 

„offline web“ tj. databáze HTML stránek, které na sebe budou vzájemně odkazovat a které 

mohou obsahovat množství obrázků, skriptů, videí, flexibilních textů atd. Takto 

strukturovaný multimediální prostředek pro osvojování učiva chemie označuje jako 

„flexibilní program“. 

Tam, kde je to vhodné a hlavně možné, je jako součást řešení učebních úloh použito

video s chemickým experimentem. Digitalizovaný experiment se tak stává dominantním 

prvkem flexibilních programů.

Při vytváření kapitoly videí s chemickými experimenty (Kamlar, Teplý, Dvořák, 

Čipera 2007) byl kladen důraz zejména na takové experimenty, jejichž uskutečnění v 

pedagogické praxi je náročné časově a finančně, klade větší nároky na bezpečnost práce a 

může motivovat zájem studentů o chemii. Většina digitalizovaných pokusů, které byly 

uvedeny u autorů flexibilních učebnic, byla vyselektována z dostupné literatury a 

modifikována.

Studující si může při práci s těmito flexibilními učebními pomůckami zvolit, na

jaké úrovni bude chemickou podstatu zfilmovaného pokusu řešit. Má k dispozici výběr z 

následujících možností: pouze video chemického experimentu, pretest, jednodušší řešení a 

složitější řešení. Učební úlohy související se zakomponovanými videy pokusů se liší 

rozdílnou složitostí, odstupňovanými nároky na vědomosti a dovednosti studujících. 

Uvedený flexibilní program je sestaven tak, aby jej bylo možné využít i pro samostudium, 

např. realizované prostřednictvím distančního vzdělávání. V případě nesprávných 

odpovědí obdrží totiž studující pomocnou informaci, která mu pomůže k odstranění 

chybných odpovědí. 

Tým kolem profesora Čipery tak vytvořil prostředek pro výuku chemie, který bude 

možno modifikovat podle vnitřních i vnějších podmínek osvojování učiva, a z tohoto 

důvodu je tento prostředek flexibilní. Je to právě HTML – značkovací jazyk, který je 
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možný upravovat rovněž v HTML editorech, např. Frontpage či z freewarových Golden 

HTML editor, a tak provádět dílčí individualizaci, příp. inovaci daného programu.

Tvůrci flexibilních textů uskutečnili šetření na skupině asi 50 učitelů různých 

aprobací s chemií, které mělo analyzovat připravenost učitelů vytvářet ŠVP úpravou 

flexibilních programů. Bylo zjištěno, že 13% učitelů dokáže provádět úpravy ve zdrojovém 

kódu, 45% dokáže upravovat obsah pomocí HTML editorů a 42% učitelů neumí program 

upravit vůbec. 

Protože výzkum (Čipera 2007b) v praxi ukázal, že studující nejsou často schopni 

teoreticky vyhodnotit empirické údaje vyvozené z chemických experimentů, jsou 

zfilmované experimenty doplněny „flexibilním textem“. Videa s flexibilním textem 

umístěná na internet potom studujícím dovolují řešit videoexperimenty “kdekoliv a 

kdykoliv“. 

„Tento multimediální prostředek také využívají při laboratorních pracích, při péči 

o chemické talenty, pro tvořivou činnost žáků atd.“ (Čipera 2007a)

Problematikou tvorby digitalizované databáze chemických pokusů se zabýval i 

Svoboda (2007). Jeho snaha při vedení diplomantů na Jihočeské univerzitě byla 

motivována usnadněním zařazení chemických pokusů do výuky. Zfilmované pokusy jsou 

zařazeny do jednotlivých webových stránek, které zahrnují pracovní návod, princip reakce 

a navíc doprovodné otázky – včetně řešení. Předkládány jsou převážně problémové úlohy a 

prioritní byla i pestrost námětů jednotlivých učebních úloh. Autor uvedené databáze 

dokládá, že atraktivita pokusu není jen v jejich průběhu, avšak také ve formulaci 

příslušných otázek a úkolů.

Počítačová databáze chemických experimentů byla vytvořena Burewiczem (2004). 

Obsahuje ty pokusy, které lze použít při výuce chemie žáků mladšího věku. Jedná se o

experimenty vyžadující pokročilejší laboratorní dovednosti ze strany učitele i žáka. Sbírka 

chemických pokusů je databáze vytvořená s ohledem k požadavkům flexibility a 

vzdáleného přístupu. Uživatel může vyhledávat pokus podle předem zadaného filtru 

kritérií a má tedy k dispozici v krátkém čase vhodný experiment pro libovolnou konkrétní 

a momentální reálnou školní situaci.

Funkce chemických pokusů spočívá podle autora v následujících možnostech:

 Jsou integrální součástí strukturálního přístupu výzkumné vědecké práce

 Rozvíjejí intelektuální dovednosti propojením teoretických a praktických 

vědomostí 

 Mohou spojovat přirozenou zkušenost studujících s teoretickými znalostmi
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 Experimenty vyžadují rozšíření základny žákovy percepce a vytvářejí postoje 

k přírodnímu prostředí

Pokusy by měly být proveditelné rychle a bezpečně.

Kolektiv výzkumníků Urválková, Šmejkal a Čtrnáctová (2005) zpracoval soubor

laboratorních cvičení s použitím multifunkčního přístroje Infraline Graphic od firmy 

Pierron, který je propojen a ovládán počítačem. Úlohy jsou určeny pro žáky středních a 

vysokých škol. Analogická problematika s důrazem na rozbor didaktických aspektů

počítačem řízené instrumentální analýzy je dále zkoumána např. pro biochemické 

(Skoršepa a Milicherčík 2005) a ekologické (Melichová 2005) experimenty, v potravinářské 

(Melichová, Nagyová a Kán 2004, Persona et al. 2005)  nebo farmaceutické (Bílek a Popper

2004) analýze.

Multimediální DVD pro podporu výuky praktické fyzikální chemie vytvořili

Jennings, Epp a Weaver (2007) na Purdue University v USA. DVD obsahující chemické 

učivo neslouží jen k pasivnímu sledování, ale funguje interaktivně. Učební obsah je 

umístěn v prostředí HTML, může být tedy sdílen on-line. Na digitalizované experimenty 

navazuje trojrozměrná animace a grafy závislosti fyzikálních veličin, které se v průběhu 

fyzikálně-chemického děje mění. DVD multimediální pomůcka dále obsahuje slovník 

pojmů, problémové úkoly a návrhy na domácí projekty pro studenty, interaktivní odkazy a 

teoretická vysvětlení daných jevů.

Kvůli maximální efektivitě je psaný text doprovázen animacemi a videy, animace 

jsou doprovázeny mluveným slovem a jsou integrovány s videopokusy, které jsou opět 

doplněny mluveným slovem. Každá část obsahu DVD může být prohlížena v libovolném 

pořadí.

DIGITALIZOVANÝ EXPERIMENT A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM E-LEARNINGU

Jinou alternativu, jak využít chemický experiment, představuje tvorba distančních 

vzdělávacích kurzů Šulcové a Böhmové (2007) zaměřená na samostatnou domácí

experimentální činnost. Kurzy jsou konstituovány tak, že propojují přirozený zájem žáků o 

fantastickou literaturu a snaží se zvýšit jejich motivaci výběrem zajímavých pokusů 

připomínajících „alchymistická kouzla“. Experimenty je možné provádět v domácím 

prostředí z běžně dostupných chemikálií. Z jednotlivých  experimentálních lekcí pořizují 

studenti fotodokumentaci a protokoly.
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Kurz je realizován pomocí internetu a ke komunikaci slouží mimo jiné e-mail. Pro 

zvýšení zájmu o chemii jsou používány pro běžné chemikálie „tajemná slova“.

Autorky uvádějí, že pokusy jsou natolik bezpečné a chemikálie dostupné, že mohou 

sloužit:

· jako doplněk běžné výuky chemie na středních i základních školách v laboratorních

cvičeních 

· ve školách s málo vybavenými nebo zcela chybějícími laboratořemi

· na tématických letních táborech s přírodovědným zaměřením

· jako náplň zájmových kroužků a seminářů

Velmi inovativní formy e-learningu se v českém prostředí snaží prosazovat Rosman 

(2007). Vzhledem k oblíbenosti a dostupnosti mobilních technologií u mladé generace lze 

přenosných zařízení využít v procesu vzdělávání. Tendence rychle postupující 

modernizace a snahy po neustálé inovaci vedly ke vzniku tzv. m-learningu, tedy mobilního 

vzdělávání. M-learning využívá v procesu vzdělávání mobilní technologie. Vzdělávat se je 

možné prostřednictvím např. mobilních telefonů, osobních organizérů či kapesních 

počítačů.

Dnešní mobilní telefony mají dostatečný výkon i pro přehrávání videopořadů, proto 

může být digitalizovaný experiment sledován i v moderním mobilním telefonu nebo 

kapesním počítači a studentovi dovoluje být v kontaktu s chemickým učivem doslova 

kdekoli. 

Mobilní přístroje jsou v dnešní době snadno dostupné, jsou samozřejmě i zábavné a 

mohou tak přivést ke vzdělávání širší okruh zájemců. Zvyšuje se jejich výkonnost a 

jednotlivé funkce, mezi které patří video, barevná dotyková obrazovka, webový prohlížeč 

nebo kompatibilita s klasickým PC, což zajišťuje praktickou využitelnost m-learningu.

Výhodou m-Learningu je jeho snadná dostupnost doma, v práci a na cestách (Jašek, 

Rosman 2006). Dále tito autoři uvádějí možnost okamžité zpětné vazby a značnou míru 

soukromí a z dalších výhod dále zmiňují:

 rychlý přístup k informacím pro řešení úloh

 použití mobilu kdekoli a kdykoli (doma, vlak, bus, čekání na spoj atp.);

 PDA nebo tablet PC jsou lehčí, méně rozměrné a lépe se přenášejí než 

aktovky nebo notebooky

 sdílení dat pomocí bezdrátového připojení
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Účelem mobilního vzdělávání podle nich proto na druhou stranu není nahradit klasickou 

výuku, ale zvýšit její význam. V této formě spatřují i řadu nevýhod:

 jen omezené využití k výuce – jako doplněk

 malé displeje 

 limitujícím faktorem je omezená kapacita pro ukládání dat

 velká pravděpodobnost ztráty či krádeže (ztráta dat)

M-learning se však neomezuje na pouhou výuku, ale je metodou sdílení a předávání 

informací. 

Mobilní e-learning je umožněn pronikáním standardních operačních systémů do 

malých inteligentních zařízení (Smart Device), jak jsou běžně dnes nazývány. Vzniká tak 

platforma PocketPC (WinCE+doplňky), Palm OS, apod. Navíc snahou vývojářů softwarů

je docílit co nejmenší odlišnosti od současných operačních systémů Windows a Linux. 

Vlastnosti mobilního prostředí do jisté míry mění přístup k výkladu nové látky, jejímu 

procvičování a testování (Novák 2005).

Dále uvádí, že je zcela jisté, že budoucí vývoj v mobilních systémech, respektive v 

bezdrátových sítích, znatelně ovlivní e-learning. Autoři kurzů budou muset počítat 

s koncovým zařízením a patrně bude nutné pracovat v  systému identifikace klienta a 

přidělit mu verzi kurzu danou  koncovým zařízením. 

Jistě budou  požadovány kurzy pouze pro mobilní telefony, na jejichž malých 

obrazovkách bude naučení slovíček, definic, chemických značek apod. použitelné. Velké 

uplatnění m-learningu pro výuku všeho druhu očekává autor v oblasti pro Tablet PC. Tento 

systém má v budoucnosti nahradit i papírové knihy. Tablet PC je určen pro interaktivní 

výuku a to ve všech oblastech.

Koncepcí „blended learning“ ve výuce obecné chemie se zabývá D. Kričfaluši 

(2005). Blended learning kombinuje řadu aktivit: přímou výuku, „e-learning“ a 

individuální vzdělávání vlastní rychlostí prostřednictvím výukového software. V českém 

školském prostředí jde o smíšené či kombinované vzdělávání, založené na spojení aspektů 

prezenčního a e-learningového vzdělávání. Využívá online i offline e-learningové nástroje

(ICT, multimediální CD-ROMy).

Navrhnout a uplatnit v praxi e-learning včetně digitalizovaných chemických pokusů 

při výuce talentovaných studentů se kromě Čipery (2006), Dvořáka (2005), Kamlara 

(2005) a Teplého (2005) podařilo Zelendovi (2005). Oba argumentují, že talentovaní žáci 
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jsou v běžných vyučovacích hodinách často opomíjeni, protože se učitel musí věnovat 

většině průměrných žáků. Talentovaní žáci se nudí a může dojít ke ztrátě zájmu o chemii. 

Pro takovou skupinu nadaných je aplikace e-learningu velmi efektivní. Jako další důvody 

k využití e-learningu připočítávají vliv faktoru velkého počtu žáků ve třídě s velmi 

rozdílnými aspiračními úrovněmi a nedostatek času na osvojování množství učiva.

E-learning je provozován pomocí LMS (learning management systems), což jsou 

programy, které umožňují:

Zásahy do zdrojového kódu (pro administrátory u open source jako je např. LMS 

MOODLE), přípravu a zveřejnění studijních materiálů v prostředí LMS, vedení a správu 

kurzů, komunikaci přes internet, uživatelsky příjemné prostředí (Zelenda 2005).

Výhody e-learningu spatřuje autor hlavně v tolik dnes požadované individualizaci 

učiva (možnost věnovat se každému studujícímu zvlášť s ohledem na jeho vlohy a 

přizpůsobit tempo studia schopnostem studujícího) a prostor pro studující řešit úkoly ve 

svém volném čase.

Jako jednu z mála nevýhod vidí v absenci podpory motorických (laboratorních) 

dovednosti žáků.

Čipera (2008) popisuje využití videí chemických experimentů, které jsou 

zakomponovány do kurzu chemie v rámci projektu Talnet, který běží online pro 

talentované žáky základních a středních škol. Studující se do Talnetu (kurzu chemie) 

přihlašují sami na doporučení vyučujícího chemie.

Kurz chemie je rozdělen do lekcí a ke každé se vztahují videoexperimenty a dva 

soubory otázek o různém stupni náročnosti. Nejprve žáci řeší několik jednodušších otázek 

k danému chemickému tématu, přičemž vycházejí z empirických údajů videoexperimentu, 

poté se zabývají otázkami, které detailněji zkoumají probíhající procesy.

Celý online kurz chemie je postaven na chemických videoexperimentech, které 

představují nejen hlavní zdroj informací a empirických údajů nutných k řešení otázek, ale 

jsou také významnou motivační složkou. Chemické videoexperimenty byly do kurzu 

vybírány s ohledem na svou motivační funkci, nafilmovány jsou tedy vizuálně zajímavé 

pokusy, které dokáží zaujmout. Dalším kritériem výběru je požadavek, aby se na 

experimentu dala demonstrovat určitá důležitá chemická zákonitost, popřípadě aby 

vysvětlení experimentu bylo problémovou úlohou či ukázkou souvislostí názorného děje 

s praktickým životem.
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Autorem bylo ověřeno, že video experimentu doprovázející soubor otázek 

usnadňuje nalezení odpovědí a získané informace jsou uchovávány v paměti žáků mnohem 

trvaleji než při pouhém slovním popisu reakce.

Analýzu postavení učitele chemie a jeho profesních kompetencí v systému e-

learningové výuky ve spojitosti s reformou kurikulárních dokumentů předkládají Ulrichová

a Bílek (2005).  

Delacey a Leonard (2002) zjistili na souboru studentů, že se nejen učili více při 

zařazení e-learningu mezi tradiční kurzy anorganické chemie na VŠ, ale zlepšila se také 

interakce a spokojenost studentů s dosaženými úspěchy.

DIGITALIZOVANÉ CHEMICKÉ EXPERIMENTY A INTERNET

Velmi aktuálním tématem pro odborníky ve vzdělávání v chemii představuje 

využití internetu ve výuce. Tuto problematiku řešila již řada prací, např.: Koloros (2004), 

Čipera et al. (2003), Bílek (2001), Beneš a Pokorná (2001), Juhász a Matulík (2001),

Kričfaluši (2000), Čipera et al. (2000), Bílek, Holý a Myška (1998), Bílek a Holý (1997).

Úkolem při využívání ICT ve vyučovacím procesu je dnes vytvářet prostředí, v 

němž mají studenti vlastní zájem o učení (Rabe 2005). Podle autorky existuje přesun 

vzdělávacích procesů od centrálního postavení učitele k procesům, v nichž je ohniskem 

zájmu student. Autorita učitele z hlediska věrohodnosti předávaných poznatků a informací 

bude muset více odrážet pluralitu informačních zdrojů, které studenti budou mít k 

dispozici. Moderní ICT nabízejí komplexnější informační bázi a poskytují prostředí, které 

zahrnuje i multimediální prvky, na rozdíl od tištěné podoby. 

Internet je  dynamický a nové možnosti může přinést i v distančním studiu. 

Počítačová technika je ideálním prostředím pro zajištění komunikace a vzájemnou 

kooperaci studentů. V současném vyučovacím procesu by měl mít učitel vzhledem ke 

studentům více úlohu motivační a vytvářet atmosféru pro jejich aktivní učení.

Aplikace informačních technologií neznamená jen použití počítačů v prostředí 

klasické školní výuky, ale může představovat soubor prostředků přeměňujících podobu 

školy směrem k online výuce s podporou internetu. Internet dnes nachází uplatnění jako 

zdroj informací pro distanční formu výuky, nebo při řízené výuce jako výukové prostředí.

Ke kladům práce s internetem ve vyučování podle Rabe (2005) patří:

• aktivizuje, motivuje k samostatné práci, inspiruje k vyhledávání a třídění informací

• zajišťuje komunikaci mezi lidmi 

• poskytuje možnost exkurzí., aniž by bylo nutné opustit školu
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• ulehčuje přehled o dostupné literatuře a její získávání z různých informačních

zdrojů

• poskytuje možnost zapojovat se do diskusí, pořádat videokonference, vytvářet

virtuální týmy

Autorka ale zmiňuje i některé záporné stránky internetu, z nichž asi nejpodstatnější je 

možnost sběru neužitečných a nedůvěryhodných informací, substituce přímého kontaktu 

s lidmi za zprostředkovaný. 

V současnosti zřejmě nejvýhodnější forma tutoriálního chemického software je ta, 

která využívá prostředí webových stránek (web-based courses), protože je lze snadno 

zpřístupnit širokému okruhu studujících (Čipera et al. 2000, Blatská a Bílek 2002, Cole a

Todd 2003, Bunzli et al. 2003, Dori, Barak a Adir 2003, Koehler a Orvis 2003, Freasier, 

Collins a Newitt 2003, Loveland, Gallant a Joiner 2004, Ševčík 2004, Bálintová 2004, 

Schoffstall, Gaddis a Anderson 2004, Arasasingham et al. 2005, Zvolánková et al. 2004, 

Polanská, Havlíčková a Svoboda 2006, Belford a Hanson 2006, Cídlová 2005, Svoboda 

2007, Šmejkal, Bojkovský a Martínek 2007, Bőhmová a Šulcová 2007). Tento typ modulů 

distančního vzdělávání je většinou programován pomocí HTML. 

Virtuální učební prostředí (VLE – Virtual Learning Environment) je softwarový 

nástroj poskytující rozsáhlé online zdroje a dovoluje zprostředkovat online interakci mezi 

učiteli a studenty. Může být použit pro distribuci učiva i zpětnou vazbu. Efektivita VLE je 

již zhodnocena (Ball et al. 2007).

Internetový manuál jako pomocný nástroj k přípravě studentských laboratorních 

prací popisuje McKelvy (2000). Pro potřeby studentů na Georgia Institute of technology 

byl na interním serveru umístěn videomateriál obsahující natočené laboratorní práce, 

odkazy k literatuře a otázky a úlohy k danému praktiku. Natočená instruktážní videa byla 

komprimována tak, aby mohla být prohlížena online z kteréhokoli počítačového místa 

školního areálu. Videomateriál obsahuje obecné a bezpečnostní pokyny a video ke 43 

laboratorním pracím. Video trvá většinou šest až osm minut a jsou na něm představeny 

nutné pomůcky, chemikálie a přístroje použité v daném cvičení a samozřejmě ukázán 

postup práce. Jako instruktoři a moderátoři figurují ve filmových nahrávkách samotní 

studenti univerzity. Každé video obsahuje i pre-laboratorní test.

Ukázalo se, že online pre-laboratorní manuál rapidně snížil potřebný čas k přípravě 

i vypracování praktických laboratorních úloh. Příprava natočení jednoho laboratorního 

cvičení do podoby online manuálu zabrala celkem 11 hodin, ale materiály mohou být 

používány každý rok po neomezený čas libovolným počtem studentů. Navíc je aktualizace 
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jednotlivých segmentů videí v případě jakýchkoli obměn velice snadná. Dalšími výhodami 

jsou možnost propojení nahrávek laboratorních pokusů s přednáškami, zpětnovazební 

mechanismus umožněný spojením testů s danou laboratorní prací, neomezený přístup 

k videomanuálům v kterýkoli čas.

POSTAVENÍ REÁLNÝCH A VIRTUÁLNÍCH EXPERIMENTŮ V MODERNÍ 

VÝUCE CHEMIE

Černá (1995) uvádí jako základní nedostatek při aplikaci školních chemických 

experimentů jejich omezené zařazování jen jako prostředku výuky bez adekvátního

posouzení jeho struktury, která by mohla významně podpořit aktivizaci a uvědomělé 

chápání učiva. Pro vyučování chemie tedy požaduje promyšlené zakomponování pokusu 

do systému učiva, které zprostředkuje hlubší pochopení obsahu základních pojmů. 

Orientace v pojmové struktuře pak následně usnadňuje posun od fenomenální stránky 

poznávané skutečnosti k její podstatě. 

Jedním z klíčových problémů je i zajištění dostatečných materiálních podmínek pro 

umožnění efektivního a stimulujícího způsobu výuky. Nezbytné je také soustavné 

zařazování vzdělávacích programů, jejichž podstatnou komponentou by měla být i 

experimentální část (Čtrnáctová a Švandrlíková 1999).

Solárová, Prokša a Tóthová (2001) se ve svém dlouhodobém výzkumném záměru 

orientovaném na způsoby zvýšení atraktivity chemického kurikula věnovali jak 

možnostem ovlivnění efektivity dílčích motivačních prvků, tak mapování požadavků žáků 

i učitelů na výuku chemie.

Mezi žáky byl opakovaně požadován větší akcent na souvislosti s uplatněním 

chemie v praktickém životě, využívání práce s počítačovými technologiemi, 

demonstrování většího množství pokusů. Podle přání žáků by úvodní a základní poznatky 

měly být ilustrovány experimentálně i ve formě digitalizovaných experimentů, a to by 

vyhovovalo požadavku názornosti ve výuce. 

Studie se zabývala převážně využitím motivačních pokusů a videopokusy. U 

motivačních pokusů je třeba vždy zvážit, zda půjde o pokus reálný, nebo o zfilmovaný, zda 

je možné, aby si žáci provedli daný pokus doma, nebo je bezpečnější ho uskutečnit ve 

škole či promítnout v digitalizované formě. Motivační pokus poskytuje celou řadu 

možností využití. Obsahuje hlavně propojení teorie s praxí a následný popis pozorovaného 

děje, jeho vysvětlení a aplikaci nových poznatků na analogické případy. Tím tvoří 

motivační pokus nedílnou součást výuky. Pokaždé je ale třeba respektovat to, aby byl 
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demonstrován pokus atraktivní, tedy reakce je provázena optickým či akustickým efektem 

nebo má překvapivý průběh. 

Jako velký přínos zfilmovaných pokusů je v této studii uváděna zábavnější forma 

prezentace. Promítání experimentů na plátno by však mělo žáka motivovat zejména ke 

snaze provádět bezpečný pokus sám, třeba i v domácím prostředí. Hlediskem pro selekci 

pokusů určených k videoprojekci je pro užití ve standardních hodinách hlavně délka 

pokusu. Při delších nahrávkách se postupně snižuje pozornost žáků a k efektu aktivace 

nedochází. Mezi další kritéria náleží i dostatečná názornost a zábavnost pokusu. Při tvorbě 

chemických videopokusů je možno si vybrat z kategorie záznamů výrazně motivačních, 

motivačně-chemických anebo videosekvencí čistě chemických. Tyto kategorie se liší 

poměrem odborně-chemické a estetické složky. 

Dušek a Pavelková (1998) zkoumali problematiku postavení experimentů a jejich 

aplikací, s důrazem na žákovský pokus. Připomínají, že je třeba respektovat několik zásad. 

Při výběru pokusů je potřeba brát v potaz jejich přitažlivost pro žáky. Experiment je 

didakticky přínosný, jestliže v jeho průběhu dochází ke změnám barev, vzniku sraženiny, 

uvolnění tepla, světla nebo plynů. 

Revizi a analýzu běžných metod motivace a mnohem větší míru tvůrčí 

angažovanosti učitele ve výuce chemie požadují Musilová, Jančář a Peňázová (2001). Při 

provádění motivačních pokusů varují před nadhodnocením vizuálních efektů a zdůrazňují i

vědecky správnou interpretaci pozorovaného jevu. Dbát se musí i o korektní praktické 

provádění pokusů a bezpečnost. Nezbytné je přiměřené a úplné vysvětlení chemické 

podstaty pozorované reakce. 

Závěry výzkumu, který provedly Klečková, Fadrná a Topičová (2005)  potvrdily, 

že žáci preferují v přírodovědných předmětech činnostní přístup a reálné experimenty, 

které mají značnou integrační funkci v přírodovědném vzdělávání. 

Vzhledem k úzké propojenosti přírodovědných oborů je nezbytné jejich poznatky 

již v rámci základního všeobecného vzdělávání integrovat a maximálně upevňovat jejich 

mezipředmětové vztahy (Bílek 2001).

Koloros (1999) klade důraz hlavně na doprovod pokusu komentářem a dialog

s žáky. Důležitý je podle něj rovněž přehled o využitelných experimentech k dané učební 

látce, správné zařazení do vyučovacího procesu, přizpůsobení aktuálním školním 

podmínkám, připravenost k improvizaci a odpovědné zvážení či eliminace možných rizik. 

Žádoucí je také pojetí experimentu jako problémové úlohy, při jejímž řešení žáci 

samostatně odhalují důležité poznatky.
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Prokša a Jancová (2006) provedli detailní rozbor postavení školního experimentu 

v současné výuce chemie. Z jimi provedené rešerše zjišťují, že v posledních letech sílí 

kritika aspektů využívání i běžné reality školních chemických pokusů a jejich didaktických 

cílů. Tento trend má celoevropský charakter. 

Nesporně pozitivní dopad  řešení problémových úloh s využitím videopokusů na 

efektivitu výuky chemie na ZŠ zdůrazňuje Chlupáč (2007).

RVP charakterizuje vzdělávací oblast Člověk a příroda především osvojováním 

metodiky vědeckého výzkumu a heuristickým přístupem při odhalování zákonitostí 

přírodních procesů (Bőhmová a Šulcová 2007).  V tomto pojetí má samozřejmě školní 

chemický experiment stěžejní úlohu. 

Všeobecně je přijímána funkce experimentu v projektové formě vzdělávání.  

(Koloros a Svoboda 2001, Piosik 2000, Beneš a Pumpr 2002, Švecová et al. 2003, Solárová

2003, Solárová 2005, Harvanová a Melicherčík 2005, Řádková a Bílek 2005, Ganajová a

Kukľová 2005, Tóthová 2006).  

Podle Bealla (1996) je primárním účelem demonstračních pokusů navození takové 

atmosféry ve třídě, že se studenti bez zábran tázají po podstatě pozorovaných chemických 

dějů. Uvádí také, že nejběžnějšími námitkami některých autorů proti chemickým 

demonstracím je argumentace velkou časovou náročností. Je kritizována i převaha 

zábavnosti na úkor prokazatelné didaktické účinnosti. Shakishiri (1983) upozorňuje, jak 

pečlivě volený demonstrační pokus může mít pozitivní dopad na chápání učiva studenty. 

Průzkum provedený Waltonem (2002) na skupině 87 studentů prvního ročníku univerzity 

v tomto ohledu přinesl následující výsledky: 87% studentů potvrdilo, že demonstrační 

pokusy jim pomáhají v porozumění chemickému učivu. Žádný student se nevyjádřil ve 

smyslu, že by demonstrace byly ztrátou času. 95% studentů považovalo pokusy za natolik 

zajímavé, že udrželi pozornost během přednášky. 98% studentů se shodlo, že jedna 

demonstrace za přednášku je dostačující. 60% konstatovalo, že reálný pokus je lepší než 

nafilmovaný. 71% požaduje pokus doprovázený změnou zbarvení nebo akustickými 

efekty. 79% žádá, aby pokus obsahoval prvek nebezpečí.

Pokusy trvající déle než pět minut jsou pravděpodobně na předvádění nevhodné. 

Chápání jednotlivých částí pokusu je vhodné ověřit dotazováním studentů.

Jednou z překážek pro aplikaci demonstračních pokusů je nedostatek odvahy u 

vyučujícího. U následujících pokusů je třeba dbát zvýšené opatrnosti: a) pokud se uvolňují 

škodlivé plyny, b) pokud je reálné nebezpečí exploze, c) u reakcí provázených velkým 

hlukem, d) demonstrace hrozící vystřelením částí aparatury (například zátky). 
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Z tohoto důvodu lze řadu pokusů promítat studentům z DVD. Autor dodává, že 

reálný pokus je však mnohem působivější. Kromě toho lze vybrané pokusy provádět mimo 

učebnu na volném prostranství. Domnívám se, že ideální je spojit  reálný chemický 

experiment s jeho promítáním v digitalizované formě.

Laurillard (1993) tvrdí, že komunikační struktura ve vyučování chemie se

uskutečňuje na dvou úrovních: činnostní a vysvětlující. Činnostní interakce se týká 

experimentální výuky. Interakce na úrovni popisné neboli vysvětlující se týká adaptace a 

reflexe. Počítače mohou figurovat v obou těchto úrovních interakce.

Johnstone (1997) předpokládá, že porozumění chemii zahrnuje tři komponenty 

uspořádané do pomyslného trojúhelníku vyjadřujícího jejich vzájemnou spojitost.  Jedná se 

o makroskopickou úroveň (jevy vnímané smysly), submikroskopickou (zachytitelnou 

grafy, diagramy, které odrážejí molekulární úroveň skutečnosti) a symbolickou úroveň 

(využití chemických rovnic popisujících podstau jevů).

Podle Strikeho a Posnera (1991) musí být nový pojem či nová představa pro žáka

dostatečně žádoucí, aby byla z jeho hlediska „hodna naučení“. V tomto smyslu 

argumentují, že není žádný důkaz, že samotný demonstrační pokus může studenty učit. 

Existují však důkazy o tom, že si žáci pamatují vizuální informace z pokusu dlouho poté, 

co zapomněli slovně vyjádřené obsahy. Nejpřitažlivější jsou evidentně ty pokusy, které 

obsahují element překvapení, a takové si žáci pamatují nejdéle. Mohou tudíž následně 

usnadnit osvojování chemických poznatků i upevňovat stávající osvojené chemické 

obsahy.

Podle Bodnera (1985) existuje několik důvodů, proč provádět demonstrační 

pokusy: jsou zábavné, upoutávají pozornost studentů, pomáhají izolovat ze „záplavy“

informací nejdůležitější základy. Demonstrace jsou však někdy tak atraktivní, že jsou 

prováděny za podmínek nepříliš bezpečných pro učitele i pro žáky. Dále doporučuje, aby 

demonstrační pokusy obsahovaly prvek překvapení, novosti, protože potom působí 

motivačně. Vhodné je předvádět děje, které probíhají v rozporu s žákovým intuitivním 

očekáváním. Pokus nemusí být přímo senzační, aby byl efektivní, avšak měl by obsahovat 

prvek neočekávanosti. Žáci by neměli být jen pasivními pozorovateli. Měli by být 

nabádáni, aby pracovali ve třech krocích – předpovídali průběh reakce, pozorovali a 

následně vysvětlovali daný děj. Zvlášť vhodné je vyžadovat od samotných žáků vysvětlení 

rozporu mezi očekávaným a skutečným pozorovaným průběhem reakce. Samotný 

experiment nemůže předejít vzniku nesprávných představ, ale může představovat základnu 

při vytváření žádaných změn názorů na princip daných chemických zákonitostí.
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ŽÁKOVSKÝ CHEMICKÝ EXPERIMENT A MULTIMÉDIA

Hodson (1993) kritizuje laboratorní práce a tvrdí, že jsou neproduktivní a matoucí, 

poněvadž jsou velmi často provozovány bez blíže promyšleného účelu. Zároveň požaduje 

větší důraz na činnosti, které právě studenti v laboratoři provádějí. Tobin (1990) píše, že 

laboratorní činnosti studentů jsou cestou k učení s chápáním a navrhuje, aby studentům 

byla dána soustavná příležitost manipulovat s laboratorními přístroji, nádobím i 

chemikáliemi za účelem vytváření trvalých znalostí fenomenů a s nimi spojených 

vědeckých teorií.

Podle Tiberghiena et al. (1995) existují tři vzájemně související úrovně poznávání: 

teoretická, dále úroveň modelování a empirická rovina pohledu. Model zprostředkovává 

vztah mezi teoretickou rovinou (kterou interpretuje) a empirickou rovinou, kterou 

formalizuje (Walliser 1977). Podle toho, jakým způsobem daný žák nahlíží jevy na 

empirické úrovni, může používat odlišné modely daných pozorovaných jevů. Tyto různé 

modely jsou reprezentacemi téže empirické situace, která by měla napomáhat rozlišení 

mezi empirickou a modelovou úrovní (Larcher 1994).

Empirická úroveň může být rozdělena do dvou částí, první zahrnuje objekty a děje 

(např. změny barev), druhá část se týká chemických individuí a jejich názvů, vzorců, 

fyzikálního stavu. Tato druhá část je dalším stádiem interpretace a reprezentace fenoménů. 

Jedná se ještě o jiný druh popisu, při kterém jsou chemické objekty označovány vzorci, 

názvy a množstvím. Jevy jsou nazývány chemické děje. Podle Martinanda (2002) lidé 

používající tyto popisy si nejsou vědomi toho, že je používají jako výsledek dřívější 

abstrakce.

Přednosti interaktivních laboratorních instrukcí při provádění pokusů, 

prezentovaných videonahrávkami těchto laboratorních pokusů zkoumal Burewicz a 

Miranowicz (1995). Efektivita instrukcí k laboratorní práci předávaných slovně na papíře a 

pomocí videonahrávek pokusů byla testována pomocí dvou měřitelných parametrů. Prvním 

byl čas věnovaný respondenty seznámení s pokusem a jeho samotnému provedení. 

Druhým parametrem byl počet nesprávných odpovědí na otázky související s prováděnou 

laboratorní prací. Ukázalo se, že video a interaktivní instrukce zvýšily praktické 

dovednosti respondentů. Videomanuál k laboratorní práci oproti slovním psaným 

instrukcím snížil o 74,7% počet nesprávných odpovědí u dané skupiny respondentů. 

Interaktivní manuál dokonce snížil o 84% počet nesprávných odpovědí na otázky týkající 

se dané laboratorní práce. Videoklipy laboratorních úkolů jednoznačně zvyšují efektivitu 

všech fází spojených s prováděním a přípravou praktických laboratorních úloh.
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Byers pozoroval, že pro mnoho studentů motivovaných známkami, je provádění 

laboratorních prací nepříjemné a nepohodlné (Byers 2002). Důvody pro to, aby žákovské 

školní pokusy byly prováděny, význam výuky laboratorních prací a povaha změn v jejich 

praktickém provádění jsou neustále diskutovány (Kember 1982, Lagowski 1989, Bennett a 

O´Neale 1998). 

Podle Kennepohla (2000) nejobecnějším cílem jakýchkoli žákovských pokusů je 

posílení poznatkové struktury žáků prostřednictvím ilustrace a reálného ztvárnění 

chemického děje. To je následováno rozvojem dovedností – jako motorické, pozorování, 

řešení problémů, práce s daty, management času nebo práce s chybou. 

Výhodou domácích žákovských pokusů je autonomie časová i místní. Kennepohl 

(1996), Moore (1983) a Paulsen (1993) argumentují, že vysoká míra nezávislosti a 

individualizace jsou v distančním vzdělávání klíčové. Studující v distanční formě výuky 

řídí a organizuje činnosti sám podle sebe, a tak je vysoce motivován. Na druhou stranu 

jsou žáci provádějící samostatné domácí pokusy určitým způsobem izolováni od svých 

kolegů. Nicméně je u nich zesílena interakce žák-vzdělávací obsah. Podle Andersona 

(1990), který navrhl tzv. ekvivalenční teorém, je oslabní interakce žák-žák možno nahradit 

relací jinou, v tomto případě žák-učivo. V této souvislosti se jeví manuály prezentující na 

CD nafilmované pokusy, které mají být provedeny žáky doma, jako velmi výhodné 

(Kennepohl 2001). Zfilmovaný experiment demonstrující experimentální techniky nebo 

počítačová simulace poskytují učební situace, které mnohdy reálná laboratorní práce 

nemůže nabídnout. Kromě toho konkrétní provedení pokusu přesněji vyjasňují. Nicméně 

kombinace virtuálních a reálných pokusů využívá zdá se nejúplněji potenciál 

demonstrovaných dějů pro efektivní a smysluplné vyučování.

Efektivní laboratorní žákovské pokusy je obtížné vytvořit. Laboratorní práce 

zabírají mnoho času učiteli i žákům. Výsledky jsou mnohdy nespolehlivé, neboť žáci jsou 

nezkušení. Garratt (1997) zdůrazňuje, že používání přesných a vyzkoušených laboratorních 

návodů maximálně zvyšuje kvantitu žákovských dovedností i jejich výsledků. Avšak při 

pokusech s přesným návodem je ústředním tématem jen demonstrace, nikoli reálný pokus. 

Verdonk (1993) varuje před učením se faktů namísto učení se jak experimentovat a 

vysvětlovat pozorované jevy. Navíc laboratorní práce s návody neposkytují příležitost 

k zamyšlení nad inovací provedení pokusu, ani ke kritické analýze výsledků (Johnstone 

1979).

Hofstein (1982) neprokázal žádný přímý vztah mezi žákovými zkušenostmi 

v laboratoři a jejich učením. To není překvapivé, bereme-li v úvahu, že žáci často pouze 
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vykonávají bez zamyšlení instrukce psané v laboratorních návodech. Dále při klasických 

laboratorních pracích sledují jen ty efekty, na které byli předem upozorněni, že mají 

pozorovat (Kempa a Ward 1975). Edmundson a Novak (1993) zjistili, že většina žáků 

prostřednictvím práce podle laboratorních návodů pronikla do podstaty sledovaných jevů 

jen málo. Johnstone (1979) navrhuje, aby byly laboratorní práce koncipovány takovým 

způsobem, který dokáže podpořit vlastní zodpovědnost studentů za své učební činnosti. 

Meritt et al. (1993) doporučuje efektivní způsob praktické experimentální práce studentů 

prostřednictvím toho, že žáci jsou sami vyzváni, aby navrhli plán svého experimentálního 

postupu. K tomu jim má dopomoci i vzájemná diskuze. Další metodou jak utvářet nosné 

propojení mezi teorií a laboratorní prací je možnost provádět činnosti ve virtuální 

počítačové laboratoři (Clow 1996). 

4. 3 Závěr stavu řešené problematiky

Z analýzy počítačových programů, CD-ROMů, DVD nosičů a databází 

s digitalizovanými experimenty, stejně jako srovnáváním studií, článků a monografií 

zabývajících se funkcí, postavením a strukturou zfilmovaných experimentů lze závěrem 

konstatovat:

- Většina autorů se shoduje na tom, že ideálním se jeví propojení reálného a virtuálního 

experimentu.

- Digitalizované experimenty plní svou funkci nejlépe tehdy, pokud jsou součástí 

multimediálního učebního prostředku, který je k dispozici online.

- Na internetových stránkách a DVD nosičích jsou často prezentovány buď 

experimenty v nedostatečně atraktivní formě, nebo sice vizuálně přitažlivé, ale bez 

náležitého vysvětlení.

- Digitalizované chemické experimenty z obecné chemie s výrazně motivačním 

charakterem, prováděné v „kilogramových množstvích“ a sestříhané formou „klipů“; 

navíc rozdělené tématicky, podrobně vysvětlené, propojené s chemickou teorií a 

doprovázené verifikačními testy, nejsou žákům k dispozici.

Ve své disertační práci jsem se snažil při tvorbě FMDP aplikovat výhody 

stávajících digitalizovaných experimentů a didaktických prostředků a odstranit většinu 

jejich nedostatků.
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5 Tvorba FMDP

FMDP „Experimenty z obecné chemie“ lze charakterizovat jako výukový software, 

pokud budeme tento pojem chápat ve smyslu definice Mazáka (1998), který mezi výukový 

software zahrnuje libovolné programové vybavení počítače, určené k naplnění 

vzdělávacích cílů a splňující minimálně jednu didaktickou funkci. Podobně pojetí Průchy 

(1995) považuje zcela obecně výukový software za nástroj umožňující didaktické funkce. 

Z uvedených definic je jasné, že výukový software je pojem, který se vymezuje velmi 

obecně a neurčitě. FMDP lze tedy do určité míry chápat i jako elektronickou učebnici, 

neboť obsahuje prvky interaktivnosti, multimediálnosti a flexibility. Tyto charakteristiky 

podrobněji rozebírám v dalším textu. 

Při náročném vývoji FMDP jsem musel často diskutovat  s odbornými chemiky, 

středoškolskými učiteli, didaktiky, programátory, ale samozřejmě i s žáky, tedy uživateli 

FMDP. 

Cílem FMDP je zvýšení efektivity vyučovacího procesu, respektive aby si žáci 

prostřednictvím samostatného řešení učebních úloh, pozorování digitalizovaných 

experimentů a pomocí studijních textů obsažených v FMDP osvojili vybrané poznatky 

z obecné chemie v rámci učiva – redoxní děj, termochemie, reakční kinetika a chemická

rovnováha. FMDP tedy představuje didaktický prostředek sloužící k naplnění některých 

očekávaných výstupů a klíčových kompetencí, vymezených v RVP-G, které jsou 

konkretizovány v daných ŠVP té které školy.

FMDP lze kategorizovat takto:

kategorie FMDP

Úroveň vzdělání pro střední školy

Organizovanost vzdělání samostudium

Počet uživatelů monouživatelský

Tematický rozsah polytematický

Míra interaktivity interaktivní

Možnost zpětné vazby zpětnovazebný

Funkčnost online i offline

Počet didaktických funkcí polyfunkční

Možnost vnímání audiovizuální

Jazyk jednojazyčný

Tab. 1: Obecné charakteristiky FMDP „Experimenty z obecné chemie“
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5.1 Výběr a zpracování obsahu učiva

Ze stanovených cílů FMDP logicky vyplývá selekce daného učiva. Výběr učiva, 

které je obsaženo v FMDP, byl motivován zkušenostmi z vlastní pedagogické praxe, 

diskuzemi s učiteli, s didaktiky chemie, odborníky v chemických oborech a porovnáváním 

některých učebnic středoškolské chemie, analýzou stávajících zfilmovaných experimentů a 

chemického software. Došel jsem k závěru, že obsahem FMDP by měla být vybraná 

témata z učiva obecné chemie. Z předběžných analýz vyplynulo, že obecná chemie je mezi 

žáky neoblíbená a osvojování některých poznatků klade značné požadavky na žákovy 

myšlenkové operace.

Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na učivo „redoxní děj“, „termochemie“, „reakční 

kinetika“, přičemž jsem při detailním výběru a uspořádání tohoto vybraného učiva 

vycházel z katalogu požadavků k maturitní zkoušce, z ŠVP vybraných gymnázií, 

zkušeností středoškolských učitelů a z obsahu učebnic středoškolské chemie. Zejména 

korekce obsahu učiva obecné chemie na základě srovnávání se středoškolsými učebnicemi 

bylo důležité pro následné zjišťování efektivity používání FMDP oproti aplikace klasické 

učebnice.

Z rozhovorů se středoškolskými učiteli chemie vyplynulo, že na středních školách 

se nejčastěji používají tyto učebnice: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1., 2. a 3. díl 

(Mareček, Honza, 2005), Chemie pro I. ročník gymnázií (Vacík a kol., 1984),  Přehled 

středoškolské chemie (Vacík 1999). 

Rozborem prací těchto autorů, kteří shodně uvádějí určitý soubor nejčastějších 

pojmů, zákonitostí, pouček a pravidel, jsem poté navrhl jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

FMDP. (Jak bude ukázáno podrobněji dále v kapitole 5.3.4.)

5.1.1 Výběr pokusů do FMDP

Stěžejní částí FMDP „Experimenty z obecné chemie“ jsou, jak už samotný název 

napovídá, digitalizované chemické pokusy. Všech 25 zfilmovaných chemických 

experimentů bylo pečlivě vybráno a natočeno tak, aby především vyhovovaly podmínce 

atraktivity. Z nepřeberného množství experimentů byly digitálně natáčeny pokusy, které 

splňují následující požadavky:

1) vizuální a akustická stránka průběhu děje působí velmi motivačně
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2) probíhající chemický děj demonstruje zákonitosti a jevy, které si žák osvojuje na      

teoretické úrovni v rámci učiva „termochemie“, „reakční kinetika“, „chemická 

rovnováha“ a „redoxní děj“

3) zprostředkovávají na fenomenální úrovni takové chemické děje, jejichž osvojení 

v teoretické rovině, jak vyplynulo z mé vlastní praxe, diskuzí s učiteli a žáky na 

gymnáziích, vyžaduje od žáků vyšší počet myšlenkových operací

4) uskutečnitelnost v reálných školních podmínkách

5) příspívají k lepšímu osvojení daného učiva

Učivo obecné chemie, které má poskytnout žákům základní poznatky pro 

porozumění chemických zákonitostí, je značně zatíženo teorií, proto je záměrem FMDP 

teoretické poznatky obecné chemie propojit s empirickými poznatky implicitně 

obsaženými v digitalizovaných chemických experimentech. Efektní pokusy, které byly pro 

zvýšení zájmu žáků mezi digitalizované experimenty také zařazeny, připomínají i některé 

pyrotechnické scény z akčních filmů, které žáci v hojné míře sledují v televizi a kinech.

Digitalizované pokusy v FMDP rozhodně neslouží jen jako doplněk jeho 

teoretických částí, ale spíš jako zdroj empirických poznatků, někdy jako pokusy 

verifikující obecné chemické zákonitosti. 

PŘEHLED DIGITALIZOVANÝCH EXPERIMENTŮ

V následujícím přehledu digitalizovaných experimentů obsažených v FMDP je u 

převzatých experimentů vždy uveden internetový zdroj (dále jen IZ) nebo monografie 

s návodem na provedení daného experimentu, který byl vždy modifikován pro účely tohoto 

FMDP a na reálné školní podmínky. Postupnou selekcí pokusů, které by vyhovovaly výše 

uvedeným kritériím jsem vybral k daným tématům z obecné chemie následující pokusy. Je 

nutné poznamenat, že ne vždy bylo možné, aby daný pokus splňoval všechny požadavky 

„stejnou měrou“. Vždy určitá charakteristika pokusu dominovala. Didaktické cíle 

jednotlivých pokusů, jejich chemické názvy a jejich přínos pro zefektivnění osvojování 

daného učiva jsou obsaženy dále v kapitole 6.

Jednotlivé videopokusy s „populárními“ názvy jsou rozděleny v sekci redoxních 

reakcí na:

1) redoxní reakce doprovázené zvukovými efekty

Chemie v granátu (IZ 11)

2) redoxní reakce s barevnými změnami

Bengálské ohně (Conkling 1985)
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Chemický semafor (IZ 20)

3) redoxní reakce a elektrochemický děj

Stříbrný strom

4) redoxní reakce samozápalných látek

Malá bahenní sopka (IZ 6)

Kouzlo s pudinkem

Firestarter (IZ 6)

5) redoxní reakce se vznikem dýmu

Jódový oblak (IZ 11)

Vojenská dýmovnice (Conkling 1985)

Zadýmování laboratoře (Conkling 1985)

Umělý mrak 

Pokusy demonstrující „exotermický a endotermický děj“

1) endotermický děj

Mražení bez ledu (IZ 11)

2) exotermický děj doprovázený emisí světla

Kapalné železo (IZ 6)

3) exotermický děj doprovázený zvukovými efekty

Exploze s jiskrami v bazénu (Conkling 1985)

4) dehydratace

Plamen z výtažku z mravenců (IZ 11)

Přeměna cukru na uhlí (IZ 6)

Pokusy demonstrují „vliv faktorů na reakční rychlost“

1) katalyzované reakce

Gejzír jisker v láhvi (IZ 6)

Sloní pasta (IZ 6)

2) vliv velikosti plošného obsahu reaktantů 

Bouchací kuličky (Conkling 1985)

Americký dělostřelecký granát (Conkling 1985)

Pokusy k tématu „chemická rovnováha“

1) Proměna modré a zlaté ( IZ 12)

Efektní pokusy

1) Mlha ze skleníkového plynu

2) Fluorescence kyslíku (IZ 6)
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3) Pokus s kondomem a brýlemi

4) Metamorfózy barevných koktejlů (IZ 6)

5.2 Postup digitalizování chemických experimentů z obecné 
chemie

Na začátku kvalitní digitalizace chemických experimentů z obecné chemie jsem 

nejprve musel vybrat kromě vhodného hardware a software k zpracování videa a zvuku i 

digitální kameru s optimálními vlastnostmi pro natáčení za různých světelných podmínek. 

5.2.1 Hardwarové vybavení pro digitalizaci experimentů

V současné době je na trhu k dispozici celá řada počítačových sestav za dostupnou 

cenu. Na současných školách všech stupňů jsou počítače již běžnou součástí vyučovacího 

procesu. K vytváření vlastních chemických digitálních krátkých filmů musí ovšem počítač 

splňovat určité minimální požadavky, protože editace filmu včetně zvuku, i samotné 

grabování, patří mezi náročné výpočetní operace. Zejména jsou vysoké nároky kladeny na 

velikost operační paměti, grafickou a zvukovou kartu a možnosti konektorů k propojení 

s digitální kamerou, která je používána k natáčení.

Chemické pokusy, jež uvádí tato práce, byly zpracovávány na počítači s těmito parametry:
Procesor:
dvoujádrový procesor  Procesor: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 7750+ 2.7GHz
Operační paměť:
2 GB DDR2 800 MHz
Zde je třeba poznamenat, že 2 GB jsou skutečně minimálním požadavkem.
Grafická karta:
GW GF GTX295 1792MB DDR3 576/1998MHz HDMI 2xDVI DualSlot-FAN  
Z jiných kvalitních a výkonných grafických karet lze uvést například typy:
Sapphire Toxic HD4890 1GB D5 960/4200MHz 2xDVI+TVO 2Slot-FAN
Sapphire Vapor-X HD4870 2GB D5 750/3600MHz HDMI+DVI+VGA 2Slot-FAN  

Pevný disk:
500GB, 7200 RPM

Kapacita pevného disku je samozřejmě určující pro objem dat, která můžeme stáhnout 
z videokamery. Data odpovídající například jedné hodině natočeného filmu jsou v konkrétním případě 
závislá na kvalitě záznamu určité kamery.

Základní deska počítače, který jsem použil k ukládání a zpracování videodat z kameryobsahuje
FireWire rozhraní (označované jako i.Link nebo IEEE 1394). Přes toto rozhraní lze připojit digitální kameru 
a stahovat tak video do PC v plné kvalitě. Tento způsob přenosu dat z digitální kamery byl použit pro tvorbu 
digitalizovaných chemických experimentů.

Enormě důležitý z hlediska zpracování zvuku doprovázejícího natáčené chemické reakce  je i výběr 
zvukové karty, například lze doporučit kartu GENIUS SM Value 5.1, kterou jsem použil při úpravách 
zvukových stop.
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5.2.2 Pořízení záznamu chemických pokusů digitální kamerou

DIGITÁLNÍ KAMERY

Pro natáčení chemických excperimentů z obecné chemie jsem použil mini DV 

kameru. MiniDV kamery patří totiž k nejlevnějším a k záznamu používají malou páskovou 

kazetu se stabilním uchováním dat. Oproti analogovým kamerám je však zápis digitální, a 

proto jej nelze jednoduše pomocí nějaké redukce přehrát ve videu. Dalšími důvody pro 

výběr miniDV kamery pro natáčení chemických experimentů je i odolnost záznamového 

média vůči otřesům, možnost uschování kazet s nekomprimovaným záznamem jako zálohy 

a pohodlné obměňování kazet, které jsou navíc poměrně levné.

DRUHY A KVALITA ZÁZNAMU

Pro použití miniDV kamery pro natáčení zejména detailů v průběhu chemické reakce hovoří fakt, že 
záznam na miniDV pásek je nejkvalitnější. Takový záznam není komprimován a pokud jej při nahrávání do 
počítače nezkomprimujeme, můžeme na něm provádět veškeré možné úpravy, jako velice přesný střih, 
dodání audiostop a podobně. Veškeré tyto úpravy jsou možné s přesností na jeden obrázek. 

Další možností je záznam v nějakém kodeku, což v praxi znamená, že to, co kamera natáčí ukládá
rovnou zkomprimované, tedy již upravené a zmenšené. 

DVD Video - Díky systému komprese MPEG2 může DVD dosáhnout kvality obrazu blížící se digitálnímu 
obrazovému formátu D1, který je používán pro profesionální záznam. DVD Video nabízí horizontální 
rozlišení obrazu okolo 500 TV rádek oproti VHS (240 řádek), Video CD (288 řádek) a LaserDisc (420 
řádek). 

DVD Video disk DVD (Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc) je optický disk s vysokou hustotou 
záznamu a velkou kapacitou pro záznam dat, obrazu a zvuku. Kapacita jednostranného, jednovrstvého disku 
je 4,7 GB, což je približne 7krát více, než je kapacita CD. 

Pro účely této práce plně dostačuje formát DVD video se standardním rozlišením 720x576 
obrazových bodů, tedy natáčení pokusů v normě PAL. Přitom jsem zvolil efektní širokoúhlý rozměr 
obdélníku filmového rámečku 16:9. Při projekci digitalizovaných experimentů v této kvalitě na plátno jsou 
rozlišitelné patřičné detaily, zachovaná rovnováha barev, kontrast a pozorována dostačující světelnost obrazu.

POPIS KAMERY CANON XM 2

Chemické experimenty z obecné chemie byly natáčeny pomocí poloprofesionální digitální miniDV 
kamery Canon XM 2 v televizní normě CCIR (625 řádků, 50 půlsnímků) s barvonosným signálem PAL. 
Systém videonahrávání DV se širokým skenováním (digitální systém VCR SD) a záznamem digitálního 
zvuku PCM 16 nebo 12 bitů. Obrazový senzor je ¼ palcový CCD s efektivními pixely 3x440 000. Kamera 
nahrává na videokazety miniDV. Objektiv s F 1,6-2,9, optický zoom až 20x s nejkratší vzdáleností zaostření 
1m. Maximální rychlost uzávěrky 1/16000 s minimálním osvětlením 0,37 lx. Mikrofon je stereofonní 
kondenzátorový.

Parametry uvedené kamery plně dostačovaly k záznamu i těch nejnáročnějších záběrů chemických 
reakcí. Kamera díky svým technickým možnostem realisticky digitalizovala veškeré barevné a světelné 
nuance, optické efekty a kontrastní i rychlé přeměny látek. Kvalitní prostorový mikrofon dokázal realisticky
zachytit i zvukové efekty během chemických dějů.
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5.2.3 Editace digitálního videa

STŘIHOVÉ STUDIO PINNACLE 12

Pro sestřih videí chemických experimentů jsem používal editační softwarový nástroj Pinnacle studio 
12 vzhledem k jeho finanční dostupnosti.

Velkou předností programu je podpora běžných videokodeků AVI/DivX/PSP/iPod a důvodem pro 
tuto volbu bylo i to, že Pinnacle 12 patří mezi nejjednodušší a uživatelsky „nejpřátelštější“ editační software 
současnosti. Tvorba videa probíhá vždy pouze ve třech krocích. Lze s výhodou používat funkce na stabilizaci 
obrazu, automatické korekce barev, čištění analogového zdroje nebo redukci šumu. 

Při editování jsou na výběr široké možnosti použití různých efektů, „prolínaček“, nástrojů na 
stříhání a dalších. Snadno lze přidat titulky, komentář, doprovodnou hudbu a mnoho dalšího. Program 
podporuje kromě standardního 4:3 videa i editování širokoúhlého videa 16:9. 

Celý proces zpracování videa je rozdělen do tří kroků, jejichž posloupnost se volí 

pomocí záložek v horní části okna: 

Nahrávání – zachytávání videa z externích zdrojů, ať už analogových nebo digitálních 

Editace – samotný střih, přidání efektů, titulků, zvuku, grafiky, menu 

Export videa – vygenerování videa ve zvoleném formátu a na zvolené médium 

Obr. 2: Okno Pinnacle studia s nabídkou nabírání videa z DV kamery

Grabování (nabírání) videa
Nabírání probíhá do jednoho souboru, v kterém se detekují scény podle času záznamu. Na 

souborovém systému NTFS lze pořizovat větší soubory než 4 GB. To platí i pro Linuxový souborový systém 
Ext2 nebo Ext3, který sice dovoluje větší soubory, ale Studio ho nepozná a stále bude platit omezení na 
velikost souboru 4 GB.

Nabírání videa probíhá buď přímo v DV formátu, což je nejčastější, lze ale využít i převod rovnou 
do MPEG v reálném čase. Pro další střih je ale lepší zachovat původní kvalitu v DV formátu. 

Editace
Po přepnutí na editaci na tlačítku v panelu horní lišty se ve spodní části objeví časová osa. Ta může 

mít tři podoby přepínající se tlačítky vpravo nahoře: 
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Klipy – zobrazí se pouze ikony vložených video klipů, mezi kterými je naznačen případný přechod.
Časová osa – klasická časová osa, která obsahuje stopu pro video a audio, další stopu pro překryvné video 
(pouze u Plus a Ultimate verzí), stopu pro titulky, stopu zvukových efektů a komentářů a hudební stopu.
Textový výpis – výpis všech médií včetně efektů, filtrů, titulků, přechodů atd.

Vedle najdeme ještě další tlačítka. Koš slouží pro odstranění klipu, tlačítko hned vedle rozdělí klip v
pozici souboru na dva. 

Nejjednodušší způsob střihu je v módu Klipy. Pokud je nutné přidané scény ostřihnout, je ale nutné 
otevřít panel nastavení (buď "skrytým" tlačítkem nebo dvojitým klepnutím na klip), stejně tak lze přidat 
titulky. Nejprve se podívejme na časovou stopu. 

Na obrázku vidíme časovou osu, kromě ní i další dvě oblasti v horní části. Vlevo je oblast 
nastavovací, jejíž obsah se mění podle ikonek po levé straně. Tak dosáhneme na seznam klipů – album, 
seznam přechodů, koláží (Montage), přednastavených titulků, seznam fotografií, zvukových souborů a 
generátoru hudby na pozadí. Vpravo je pak model televizní obrazovky, která slouží pro veškeré náhledy, ať 
už videa z časové osy nebo náhledu efektů, přechodů, koláží a všeho ostatního.

Obr. 3: Časová osa (ve spodní části) a nastavení překrývajícího se okna

Druhý styl zobrazení "Klipy" je ve formě ikon, každý klip tvoří samostatnou ikonu, mezi nimi je pak 
naznačen případný přechod, který můžeme přetažením myší změnit. Pro změnu výřezu klipu se dvakrát 
poklepe a otevře se okno s výběrem začátku. Výhoda tohoto pohledu se využívá tehdy, když je potřeba klipy 
rychle seřadit za sebe, přiřadit jim přechod a rychle vypálit bez dalších úprav. 
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Obr. 4: Režim zobrazení Klipy, v horní části zobrazení výběru videoefektů pro klip

Časová osa může mít dvě barvy, které určují, zda bylo video předrenderováno – buď má oranžovo-
žlutou, což značí, že bylo, nebo zelenou, což značí, že potřebuje vyrenderování.

Při přetažení přechodu mezi dva klipy se o délku přechodu zkrátí druhý klip, délku přechodu pak lze 
měnit potáhnutím myší za začátek přechodu. Před tím ale musíme přechod vybrat klepnutím. Ostatně při 
každé editaci v časové ose musíme nejprve dotyčný objekt vybrat a pak teprve lze měnit jeho délku. 

Export
Jako třetí krok při střihu videa je export. Přepnutím na záložku Export zcela nahoře se změní horní 

část obrazovky. V časové ose již není možné dělat většinu úprav, náhled ale stále funguje. V místě nástrojů 
teď vidíme 4 záložky – možnosti exportu: 
Disk, Soubor,Páska, Web

Obr. 5: Okno pro export videa na DVD disk
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Dále stačí vybrat jen příslušný typ disku/souboru a případné podrobné nastavení, které lze rovněž 
změnit. Lze změnit pouze rozlišení, kodek a bitrate. U MPEGu pak dále můžeme vybrat variabilní datový tok 
nebo konstantní datový tok a zapnout progresivní (neprokládané) kódování. 

Program uživatele samozřejmě striktně omezuje na kodeky, které na dané médium lze použít, ale ne 
všechny jsou povolené. Globálně je to MPEG-1/2 a MPEG-4 AVC (H.264), ze zvukových jsou to PCM, 
MP2 a Dolby Digital 2.0 nebo 5.1. Nelze použít tzv. doplňkové kodeky, které nejsou pro některá média 
povinná, např. VC1 pro Blu-ray apod. 

Export do souboru je podobný, k dispozici jsou soubory AVI a DivX.
Poslední možností výstupu je export přímo na internet na servery YouTube nebo Yahoo Video. Po 

odeslání pak lze video zobrazit v okně internetového prohlížeče.

KOMPRESE VIDEA 

Video představuje sekvenci po sobě jdoucích obrázků. Po uložení do počítače, zpracování a editaci 
je potřeba výsledek následně exportovat do nějakého vhodného formátu, ať už pro vysílání přes internet, či k 
promítání v DVD přehrávači. Výsledné video je ale poměrně velké. Odtud tedy plyne potřeba video 
komprimovat a používají se k tomu tzv. kodeky (KOmpresor + DEKompresor). Kodek je tedy určitý 
mechanismus, který snímky daného videa zakóduje do menší podoby a při přehrávání videa jej zase dekóduje 
již v reálném čase. Kodeky můžeme dále rozdělit na ztrátové a bezeztrátové. Bezeztrátové kodeky mají tu 
výhodu, že video neztratí žádnou informaci. To je ale za cenu nízkého komprimačního poměru, většinou se 
poměr komprese pohybuje 1:2. Ztrátové kodeky naopak využívají toho, že obraz nemusí být naprosto 
dokonalý, dokonce může být zkreslený. Různé kodeky se dále liší kvalitou, rychlostí a výslednou velikostí 
komprimovaného videa, která je většinou v poměru k nekomprimovanému originálu 1:4-1:100. Nyní si 
uvedeme přehled vhodných kodeků pro účely exportu digitalizovaných experimentů.

Ztrátové kodeky použité v FMDP

ASF, WMV 
Firma Microsoft vyvinula vlastní formát ASF (Advanced Streaming Format), určený především pro 

stream videa. ASF je formát i komprese, vychází z formátu AVI a dovoluje použít pouze kompresi Microsoft 
MPEG4. Firma Microsoft uvedla i formát WMV, který je novější verzí ASF. 

DIVX 4, DIVX 5 
Kodek DivX 4 podporuje několik variant komprese. Jednoprůchodová s daným datovým tokem, 

jednoprůchodová s danou kvalitou a dvouprůchodová. První zmíněná varianta komprese se snaží při 
kompresi videa dodržet daný datový tok. Mnohdy jej ale nedodrží a vytvoří kódované video mnohem větší 
než předpokládané. Varianta komprese s danou kvalitou pak komprimuje tak, aby kodek dosáhl dané 
konstantní kvality. Nevýhodou je nepředvídatelná velikost souboru. Poslední varianta je dvouprůchodová 
komprese. Provádí se dvěma průchody komprimovaného videa. 

Kodek je kompatibilní s MPEG-4, komprimuje do formátu MPEG-4 Simple Profile a zvládá 
přehrávání předchozích verzí kodeku DivX, MPEG-4 Simple Profile, MPEG-4 Advanced Simple Profile a 
H.263 (videokonference). DivX 5 používá pokročilejší techniky při kompresi a oproti DivX verze 4 dosahuje 
zlepšení kvality až o 25% při zachování velikosti souboru. 

AVI 
funguje jako multimediální kontejner, který obsahuje jednu nebo více datových stop. Každá stopa 

ukládá jeden typ dat: zvuk, video, efekty či text (pro zobrazení titulků). Každá stopa také obsahuje digitálně 
zakódovaný mediální tok (zakódován pomocí specifického kodeku).

Mnohými je považován za zastaralý formát. Když je používán s populárními MPEG-4 kodeky (např. 
DivX nebo Xvid), má značné nedostatky, které zvětšují velikost souboru víc, než je nezbytné. 

AVI je zvláštní případ formátu RIFF (Resource Interchange File Format), který rozděluje data 
souboru do bloků. 
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5.3 Tvorba, struktura a funkce FMDP „Experimenty z obecné 

chemie“

5.3.1  Programovací jazyk C#

Flexibilní multimediální didaktický prostředek (FMDP) „Experimenty z obecné 

chemie“ je program, který byl vytvořen v programovacím jazyce C#. Jazyk C# vyvinula 

firma Microsoft a je původně určen pro .NET a jeho kompilátor je „čistší“ než kompilátory 

většiny ostatních jazyků, protože neobsahuje nic pro zajištění kompatibility. Původní 

kompilátor jazyka C# je součástí .NET Frameworku.

Byl představen spolu s celým vývojovým prostředím .NET. Tento jazyk vychází v 

mnohém z programovacího jazyka C/C++, ale v mnoha ohledech je daleko bližší 

programovacímu jazyku Java. Základní charakteristiky jazyka jsou:

- Jazyk C# je čistě objektově orientovaný.
- Obsahuje nativní podporu komponentového programování.
-Podobně jako Java obsahuje pouze jednoduchou dědičnost s možností násobné implementace rozhraní.
- Vedle členských dat a metod přidává vlastnosti a události.
- Správa paměti je automatická.
- O korektní uvolňování zdrojů aplikace se stará garbage collector.
- Podporuje zpracování chyb pomocí výjimek.
- Zajišťuje typovou bezpečnost a podporuje řízení verzí
- Podporuje atributové programování.
- Zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícím kódem jak na binární tak na zdrojové úrovni.

Kompilátor (překladač) jazyka C# je program csc.exe (C Sharp Compiler), který je volně šiřitelný 
s balíčkem .NET Framework. Můžeme ho spustit buď z vývojářského prostředí (např. Visual Studio .NET) 
nebo přímo z příkazového řádku. K tomu je třeba nejdříve nastavit odpovídající proměnné prostředí. To lze 
učinit následovně: Kód programu lze psát v jakémkoliv textovém editoru, například v poznámkovém 
bloku. Samozřejmě nejpohodlnější podmínky pro programování nabízí vývojářské prostředí jako Visual 
Studio .NET.

.NET Framework řeší některé problémy související s bezpečností a nasazování a instalace aplikací 
(označovaný jako DLL Hell).

Pro tvorbu FMDP jsem použil jazyk C#, neboť oproti značkovacímu jazyku HTML přináší webové 
stránky vytvořené v jazyce C# v první řadě výhody celkem snadné tvorby a hlavně vyhodnocování testů. 
Toto vyhodnocování a následné uvádění pokynů programem podle procentuální úspěšnosti v testech je 
umožněno logickou spojkou „jestliže, pak“. Tento logický příkaz v jazyce HTML není obsažen. HTML 
s sebou oproti jazyku C# nese řadu dalších nevýhod: 

- změna vzhledu webu znamená změnit všechny dokumenty: program vytvořený v jazyce C# nabízí    
uživatelsky pohodlné možnosti modifikace nebo dokonce změny jeho libovolných částí,

- omezený repertoár značek,
- rozporné chování prohlížečů, 
- nelze sémanticky deklarovat části dokumentu, 
- problémy se specifickými symboly,
- C# nepotřebuje webový prohlížeč, HTML ano,
- HTML je nevhodný formát pro dlouhodobé uchovávání informací.
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5.3.2 Obsah FMDP a jeho členění

Koncepce celého FMDP vychází z myšlenky, že má žáka přitahovat již od otevření

první stránky. Ovládací prvky a přechody mezi jednotlivými okny jsou však na druhou 

stranu ovladatelsky co nejjednodušší. Vzhled a provedení celého FMDP jsou podobné 

stylu běžných webových stránek, proto je multimediální materiál pro mladou generaci 

velmi jednoduchý k ovládání a uživatelsky přístupný (viz obr. 6).

Obsah FMDP „Experimenty z obecné chemie“ tvoří:

- digitalizovaná forma 25 zfilmovaných chemických experimentů,

- digitalizované texty zahrnující základní poznatky k vybranému učivu obecné chemie: 

„redoxní děj“, „termochemie“, „reakční kinetika“,

- soubor 220 učebních úloh k vybranému učivu obecné chemie, zahrnutých v testech 

rozdělených do třech kategorií podle stupňů obtížnosti na pretesty, jednoduché a obtížnější,

- popis pracovního postupu k reálnému provedení daného experimentu včetně použitých 

chemikálií, pomůcek a také bezpečnostních pokynů,

- R a S věty u jednotlivých použitých chemikálií a také seznam všech existujících R a 

S vět,

- slovní vysvětlení podstaty jednotlivých experimentů na molekulární úrovni a chemické 

rovnice či reakční schémata příslušných chemických dějů,

- animované gify a digitální fotografie,

- zajímavosti k jednotlivým tématům obecné chemie ve formě textové a obrazové,

- internetové odkazy.

Obecný popis členění obsahu FMDP „Experimenty z obecné chemie“

Na základě analýzy dostupného chemického softwaru jsem realizoval co 

nejjednodušší ovládací strukturu celého programu. Tlačítka nabídek programu jsou, jak 

ukazuje obr. 6, obsažena jednak v červeném poli nahoře, jednak i v žlutých elipsách 

v centrální části okna hlavní nabídky uvítací brány do celého obsahu programu. Jedná se o 

první rozcestí a tudíž první možnosti volby z nabídek submenu a vstup do dílčích 

obsahových sekcí FMDP rozdělených podle témtu na:

1) Redoxní reakce

2)Reakce exotermické a endotermické
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3) Faktory determinující rychlost chemických reakcí

4) Chemická rovnováha 

5) Efektní pokusy

Každé téma 1) až 5) je dále vždy členěno na pododdíly:

a) Zajímavosti

b) Teorie

c) Videopokusy:

             - okno videopokusu s tlačítky

             - testy k videopokusu a teorii související s daným videopokusem

- pomůcky, chemikálie, postup provedení reálného pokusu, který byl                                   

digitalizován

- vysvětlení podstaty digitalizovaného chemického děje a zdůvodnění 

pozorovaných jevů

5.3.3 Základní funkce FMDP „Experimenty z obecné chemie“

FMDP je zpracován tak, že obsahuje základní tři prvky - interaktivitu, flexibilitu a 

multimedialitu.

a) Interaktivita

FMDP zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi žákem a obsahem softwaru. Zák si 

určuje nejen tempo, ale i obsah a postup osvojování vybraných poznatků učiva obecné 

chemie. V neposlední řadě má možnost okamžité zpětné vazby založené na jednoznačném 

řešení verifikačních testových položek s uzavřenými odpověďmi ve třech úrovních 

obtížnosti a jejich okamžitém vyhodnocení programem. Narozdíl od klasické učebnice je 

FMDP adaptivní vzhledem k žákovi, který není současně odkázán na pasivní příjem 

informací, ale do procesu vzdělávání vstupuje aktivně, což FMDP zajišťuje zejména 

prostřednictvím sebetestování.

b) Flexibilita
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Ve srovnání s klasickou učebnicí, jejíž obsah je v podstatě nemodifikovatelný, lze 

FMDP pokud jde o obsah a rozsah učiva přizpůsobovat dané didaktické situaci a aktuálním 

požadavkům vyučujícího, případně úrovni osvojených vědomostí a znalostí žáků. 

c) Multimediálnost

Díky multimediálnosti žák zapojí kromě zraku i sluch, zatímco klasická učebnice 

umožňuje ze všech smyslů pouze zapojení zraku. Tato výhoda FMDP spočívá v tom, že 

žák má k dispozici kromě studijního textu, schémat, obrázků i video se zvukovým 

záznamem. 

Obr. 6: Úvodní okno FMDP

5.3.4 Struktura a programové prostředí FMDP

V prostředí samotného FMDP jsou v nabídce úvodního okna odkazy k jednotlivým 

sekcím. Barevné provedení pozadí a kreslené obrázky  s chemickou tématikou pomáhají 

aktivizovat žáka a zvyšují přitažlivost virtuálního prostředí. K jednotlivým částem 

programu se lze proklikat přímo z plochy nebo z nabídky horní lišty.

Úvodní stránka programu nabízí menu a rozdělovník cest v podobě jednotlivých 

tlačítek odkazujících k dílčím podúrovním (viz obr. 6). Důležitým prvkem je snadná 

ovladatelnost a dosažitelnost jednotlivých částí FMDP. To v praxi znamená, že z kterékoli 
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části nabídky nebo podnabídky se lze velmi rychle dostat do libovolné jiné části programu, 

a sice nejvhodněji použitím tlačítek v horní liště.

POPIS A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH  SEKCÍ V FMDP 

Jak již bylo uvedeno, veškeré digitalizované experimenty jsou na základě 

probíhajících dějů rozděleny do těchto 5 sekcí: redoxní reakce, reakce exotermické a 

endotermické (termochemie), faktory determinující rychlost chemických reakcí, chemická 

rovnováha a efektní pokusy, které tvoří samostatný oddíl. Každý oddíl má barevně odlišené 

pozadí kvůli snazší orientaci v jednotlivých podúrovních. V každém okně se v horní části 

nachází lišta nabídek, která umožňuje okamžitý přechod do libovolné jiné úrovně 

programu.

Základní tlačítka submenu

Představme si prostředí FMDP například ve variantě, kdy si uživatel na úvodní 

stránce zvolí sekci exotermických a endotermických reakcí (viz obr. 7). V tomto okně 

nabízí vždy program ve svém submenu tlačítka: Zajímavosti, Teorii a Videopokusy.

(položky se nacházejí v levé části okna v zeleném obdélníku na obr. 7)

Obr. 7: Menu „Exotermické a endotermické reakce“
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Pod tlačítkem „Zajímavosti“ se skrývají převážně obrazové informace motivačního 

charakteru, většinou z historie chemie, které souvisejí s daným digitalizovaným 

experimentem. 

V případě sekce programu „Reakce exotermické a endotermické“ jsou po 

rozkliknutí „Zajímavostí“ ukázány fotografie krbových kamen i s popisky a obrázek 

s rozžhaveným dřevěným uhlím (viz obr. 8). Tyto ukázky mají ukázat žákovi souvislost 

probíraných exotermických dějů s praktickým životem okolo něj a působí aktivizačně.

Popularizace prostřednictvím experimentů a sekce zajímavostí nezatěžují přílišnou 

obsáhlostí textu. Důraz byl kladen na aplikace v praxi a u řady témat jsou motivační 

fotografie z „chemie všedního dne“ a takových jevů, které se týkají probíraného učiva.

Obr. 8: Sekce „Zajímavosti“ v menu „Exotermické a endotermické reakce“ s fotografiemi zachycujícími 

využití exotermických reakcí

Po rozkliknutí tlačítka „Zajímavosti“ (viz žluté pole na obr. 9) v submenu programu 

„Faktory determinující reakční rychlost“ se objeví řez automobilovým katalyzátorem a 

motivační fotografie exploze.
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Obr. 9: Ukázka okna „Zajímavosti“ v menu FMDP „Faktory determinující reakční rychlost“

Submenu „Teorie“

V části „Teorie“ (ukázka viz obr. 10 s příslušným tlačítkem v červeném poli) má 

uživatel k dispozici základní poznatky, vztahy, vzorce pro danou část učiva obecné 

chemie. Pro hledání pomocných informací při řešení testů a další orientaci v učebnici je 

v této sekci obsaženo dostatečné množství údajů, a tak není třeba, aby žák současně 

s programem používal jiné zdroje chemických poznatků.

Teorie k tématu „redoxní děj“ obsahuje výklad pojmů, zákonitostí, jevů, teorií a

procesů:

Oxidační a redukční činidlo, oxidace a redukce, výměna elektronů, oxidační číslo, hoření, 

koroze, elektrochemický článek, elektrolýza, standardní elektrochemický potenciál, anoda, 

katoda, hašení požárů, hořlaviny, plamen, teplota vzplanutí, paliva, manganometrie, 

jodometrie, hydrogenace, dehydrogenace.

Teorie k tématu „reakce endotermické a exotermické“ obsahuje výklad pojmů, 

zákonitostí, jevů, teorií a procesů:

Soustava, exotermická a endotermická reakce, 1., 2. a 3. termoynamický zákon, stavová 

veličina, vnitřní energie, entalpie, Gibbsova energie, entropie, 1. a 2. termochemický 

zákon, reakční teplo, samovolný děj, vratný děj, slučovací teplo, spalné teplo, molární 

teplo.
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Teorie k tématu „Faktory determinující rychlost chemických reakcí“ obsahuje 

výklad pojmů, zákonitostí, jevů, teorií a procesů:

Reakční mechanismus, teorie aktivovaného komplexu, srážková teorie, reakční rychlost, 

Arrheniova rovnice, vliv koncentrace, teploty, katalyzátorů a plošného obsahu reaktantů na 

reakční rychlost, aktivační energie, Guldberg-Waagův zákon.

Teorie k tématu „chemická rovnováha“ obsahuje výklad pojmů, zákonitostí, jevů,

teorií a procesů:

Přímá a zpětná reakce, chemická rovnováha, rychlostní konstanta, heterogenní soustava, 

rovnovážná konstanta, stupeň konverze, Le Chatelierův princip, Broenstedova teorie, 

Lewisova teorie, kyselina, zásada, konjugovaný pár, disociační konstanta, kyselina, zásada, 

pH, autoprotolýza, iontový součin vody, sraženina, součin rozpustnosti, komplexní 

sloučenina, ligand, konstanta stability.

Obr. 10: Okno „Teorie učiva termochemie“

Submenu „Videopokusy“

V sekci „Videopokusů“ (na obr. 11 tlačítko v černém rámečku), která představuje 

těžiště celého programu, „průsečík“ všech jednotlivých částí, se po rozkliknutí objeví 
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nejprve nabídka s podtématy k danému učivu obecné chemie. Jako příklad může posloužit 

obr. 11 k tématu „Reakce exotermické a endotermické“ s podnabídkami:

- endotermický děj

- exotermický děj doprovázený emisí světla

- exotermický děj doprovázený zvukovými efekty

- dehydratace

Po kliknutí v nabídce submenu např. na tlačítko „Exotermický děj doprovázený 

emisí světla“ (modrý rámeček na obr. 11) se již dostáváme do nabídky konkrétních 

experimentů, které demonstrují příslušné jevy a zákonitosti k tématům obecné chemie. 

Obr. 11: Nabídka submenu „Videopokusy“ v sekci „Reakce exotermické a endotermické“ s podnabídkami 

jednotlivých typů experimentů (na obrázku v modrém rámečku je zvýrazněn jeden z pokusů)

Po kliknutí na tlačítko s příslušným pokusem (viz např. ukázka na obr. 12 s 

„bahenní sopkou“) dostáváme obrázek monitoru, v němž se spouští digitalizovaný 

experiment. Na obrázku ovladače jsou standardní tlačítka pro ovládání videosekvencí, 

včetně důležitého tlačítka „pauza“ a režim pro promítání přes celou obrazovku. Opět lze 

z této úrovně přejít přímo k videopokusům jiné úrovně, případně do okna hlavní nabídky 

prostřednictvím položky v horní liště. Odpadá tak zdlouhavé vracení se do předchozích 

oken prostřednictvím několikanásobného použití tlačítka zpět, protože v FMDP se uživatel 
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vždy z kterékoli úrovně dostává do libovolné části programu prostřednictvím jediného 

kliknutí.

Obr. 12 Stránka FMDP s nezvětšenou obrazovkou s probíhajícím experimentem „malá bahenní sopka“. 

V červeném rámečku se nacházejí tlačítka „postup“, „chemikálie“, „pomůcky“, „rovnice“ vztahující se 

k danému experimentu

Kromě okna projekce videosekvencí s chemickou tématikou lze u každého 

videopokusu nalézt nad obrazovkou s videopokusem tlačítka s nabídkami úzce 

souvisejícími s příslušným pokusem. Jedná se v první řadě o tlačítka: popis postupu, 

použité chemikálie, pomůcky a rovnice daného děje (polohu těchto tlačítek ukazuje 

červený rámec na obr. 12). V těchto podskupinách je obsažen podrobný popis pokusu 

včetně slovního vysvětlení a vysvětlení na úrovni chemické rovnice či aspoň reakčního 

schématu. Pokus v digitalizované formou zachycuje chemický děj, který je probírán v dané 

kategorii učiva obecné chemie.

Pozn.: Veškeré popisy pokusů tak, jak se nacházejí v FMDP včetně slovního 

vysvětlení chemické podstaty a pomocí rovnic, použitých chemikálií a pomůcek, uvádím 

podrobně v kapitole 6.
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Obr. 13: Ukázka možnosti průběhu experimentu „proměna modré a zlaté“ se současně rozkliknutou rovnicí 

probíhajícího chemického děje

Testová sekce FMDP

U každého pokusu se nacházejí učební úlohy (viz obr. 15 s žlutým rámečkem 

označujícím tlačítka pro rozkliknutí testů). V této části testové, která je tříúrovňová, jsou 

učební úlohy, verifikující stupeň osvojení učiva. Vzhledem k flexibilitě tohoto 

multimediálního didaktického prostředku lze testové položky jakkoli obměňovat. Všechny 

testy obsahují uzavřené položky vždy se čtyřmi nabízenými variantami odpovědí, z nichž 

právě jedna je správná. Vyhodnocení se provádí kliknutím na příslušné tlačítko. V případě, 

že nejsou všechny odpovědi správné, animovaný obrázek odkáže uživatele na příslušnou 

teorii, ale i na daný pokus a doporučí doplnění vědomostí. Počet oprav každého testu je 

neomezený (ukázka vyplněného testu s nesprávnými i správnými odpověďmi na obr. 14).
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Obr. 14: Současně otevřená okna pokusu „malá bahenní sopka“ a vyplněného jednoduchého testu s 

vyhodnocením

V pretestu jsou vybrané otázky ověřující stupeň osvojení základního učiva 

příslušného tématického celku obecné chemie podle aktuálního ŠVP. Jsou prověrkou 

předpokládaných osvojených znalostí, vědomostí a dovedností a nevyžadují hlubší 

porozumění. Tzv. jednoduchý test přináší otázky obtížnější, které jsou teoretického 

charakteru, ale převážně souvisejí s tím kterým digitalizovaným experimentem. Tímto 

způsobem je zfilmovaný chemický pokus dán do přímé souvislosti s diagnostickou a 

zpětnovazební funkcí testů. „Složitější test“ obsahuje položky nejvyšší obtížnosti ze všech

tří úrovní testů. Úlohy, které jsou jeho součástí, jsou převážně teoretického charakteru, 

předpokládají vědomosti v rámci obecné chemie na úrovni translace a extrapolace

osvojených poznatků a činností. Tato testová část je míněna hlavně jako ověření 

vědomostní báze nadaných žáků, řešitelů chemické olympiády a dalších zájemců o chemii.

FMDP nabízí řadu rozličných možností pořadí otevírání jednotlivých oken a částí 

submenu. Nabízí se možnost otevřít rozkliknutím testové položky současně s oknem 

nabízejícím přehrávání pokusu nebo je možné řešit testové položky a současně mít 

otevřené okno s příslušnými texty obsahujícími teoretické poznatky, a tak snížit obtížnost 

zadaných učebních úloh.
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Obr. 15: Stránka FMDP obsahující obtížnější testy z učiva „redoxní děj“

Doplňkové součásti FMDP

Efektní pokusy působí zejména svým motivačním charakterem a liší se od ostatních 

pokusů v programu pouze tím, že jejich součástí nejsou testy.

Program obsahuje i seznam všech R- a S-vět v češtině, neboť otázka bezpečnosti 

chemických pokusů je v současné době zvlášť důležitá, a to pro případ jejich reálného 

provedení. Seznamy chemikálií potřebných pro určitý pokus obsahují vždy i čísla 

příslušných R- a S-vět, jejichž obsah je zpřístupněn uživateli po dvojím kliknutí. 

Odkazy na internetové stránky související s danými tématy jsou samozřejmou 

součástí většiny e-learningových studijních opor a didaktických programů. Uživatel FMDP

může tedy v případě zájmu dohledávat další podrobnosti k probírané látce na webu.

5.3.5 Náměty k využití FMDP

Konkrétní aplikace FMDP je v úzkém vztahu s jeho nespornými přednostmi ve 

srovnání s klasickou učebnicí. Jedná se zejména o:

- možnost použití online, 

- rozvoj sebepoznání podle různých úrovní aspirace studujícího při samostatné volbě 

obtížnosti testů, 

- existenci okamžité zpětné vazby při vypracovávání testů,
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-    individuální poznávací postup podle psychických zvláštností studujícího, 

- atraktivní zpracování obsahu učiva, které udržuje motivační a aktivizační náboj, 

- přitažlivost práce s počítačem připomínající hru a práce v prostředí webových 

stránek, která je mezi mladými lidmi velmi oblíbena,

- možnost libovolné modifikace programu učitelem,

- snadnou obsluhu, manipulaci a orientaci v programu

-   prezentaci obtížných partií obecné chemie adekvátní formou při zachování zásady        

vědeckosti atd. 

     

Použití FMDP můžeme rozčlenit podle různých hledisek a požadavků. Učitel by

měl zvážit aplikaci FMDP na základě zhodnocení aktuální didaktické situace či při 

plánování plnění vzdělávacích cílů, jaké charakteristiky vykazují:

1) žáci 2) výchozí poznatková struktura žáků 3) organizace vyučování 4) ŠVP 

konkrétní školy 5) očekávané výstupy a učivo

K jednotlivým činitelům, které určují, jakým způsobem, kým a za jakých dalších 

podmínek bude FMDP používán, lze uvést následující doporučení.

Žáci

FMDP „Experimenty z obecné chemie“ je primárně určen pro věkovou kategorii 

studujících 13-19 let, tedy pro žáky středních škol, hlavně gymnázií. Je to dáno zejména 

výběrem a uspořádáním učiva a formou zpracování jeho obsahu, ale i způsobem distribuce 

a přizpůsobení poznatků psychologickým zvláštnostem dané věkové skupiny. Uvedené 

doporučení však nepředstavuje striktní omezení pouze na tuto skupinu studujících.

Zvlášť efektivní se jeví použití programu pro přípravu nadaných žáků a potom také 

pro žáky, pro něž nepředstavuje chemie oblíbený předmět – jako aktivizační prostředek. 

Výchozí poznatková struktura žáků

Podle úrovně výchozích osvojených poznatků mohou FMDP používat i studující, 

kteří s chemií teprve začínají, neboť programem lze procházet podle individuálních potřeb 

a zájmů. V úvahu přichází i využití jako příprava k maturitě a opakování, neboť struktura i 

obsah FMDP jsou vytvořeny s ohledem k nové koncepci maturitní zkoušky a nového 

rozvržení kurikula v rámci RVP. Je vhodný také jako pomůcka pro řešitele olympiád všech 

kategorií.

Organizace vyučování

Výuku s využitím FMDP lze uskutečnit v hodinách standardního typu, dále může 

sloužit jako podpora pro domácí přípravu v distančním vzdělávání. Možné je využítí při 
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zadávání domácích úkolů a pro samostudium, přičemž učitel by měl vždy provést

seznámení s hlavními ovládacími prvky a instalací programu. Žák si pak může program 

nainstalovat doma, protože je snadno přenosný na DVD nosiči. Avšak vzhledem 

k jednoduchosti ovládání a přehlednosti nabídek FMDP a s ohledem na fakt, že dnešní 

mládež obecně zvládá práci s informačními technologiemi, nebude mít „běžný“ uživatel 

s ovládáním programu potíže.

FMDP lze zařadit ve fázi motivační (především), expoziční, při opakovacích 

hodinách nebo při ověřování stupně osvojení učiva. V diagnostické fázi hodiny lze použít 

některé z testů, které se navíc dají snadno obměňovat. Žák si při používání FMDP může 

zvolit cestu osvojování od pozorování digitalizovaných experimentů přes snahu vysvětlit 

princip pozorovaných dějů až k induktivnímu odvození obecných zákonitostí. Program 

nabízí celou řadu individuálních poznávacích postupů, žák může zvolit v libovolném sledu 

jedno z nabízených témat učiva obecné chemie na úrovni střední školy a začít například 

řešením testu, případně zahájit učební činnosti pozorováním digitalizovaného experimentu. 

Jiné varianty žákovských činností mohou vycházet z teorie, poté pokračovat k

zajímavostem, testům a vyústit v „rozklikávání“ digitalizovaných experimentů.

ŠVP konkrétní školy

Flexibilita tohoto didaktického prostředku umožňuje adaptovat jeho obsah učiva na 

vzdělávací podmínky zakotvené v konkrétním ŠVP určité školy. 

Očekávané výstupy a učivo

FMDP plně respektuje závazný kurikulární dokument  RVP pro gymnázia a jeho 

obsah i struktura podporují naplňování klíčových kompetencí a splnění všech očekávaných 

výstupů (dále jen OV) z učiva obecné chemie na gymnáziu:

OV - využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů

OV - provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů

OV - předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech na základě 

poznatků o periodické soustavě prvků

OV - využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání 

některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích

Učivo obsažené v FMDP: redoxní děj, termochemie, reakční kinetika a chemické 

rovnováhy.

FMDP zahrnuje i průřezová témata: 

environmentální výchova – v učivu: koroze, paliva, galvanické články

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – v učivu: paliva, výbušniny, 
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5.3.6 Instalace

FMDP vyžaduje instalaci ovládacích prvků, pokud již nejsou v počítači

nainstalovány. Pro překlad a běh programu je třeba nainstalovat aplikační rámec .NET 

Framework, který lze zdarma stáhnout na stránkách Microsoftu.

Dále je třeba pro spuštění tohoto programu nainstalovat DirectX. Microsoft 

DirectX je sada knihoven poskytujících aplikační rozhraní (API) pro umožnění přímého 

ovládání moderního hardwaru. Jejich cílem je maximální využití možností hardware jak po 

stránce nabízených funkcí, tak z hlediska maximálního výkonu, což je využíváno pro 

tvorbu počítačových her, multimediálních aplikací i grafického uživatelského prostředí.

Sada DirectX je produktem firmy Microsoft určeným výhradně pro operační 

systém Windows. Alternativním multiplatformním rozhraním je OpenGL, který je možné 

používat jak v Microsoft Windows, tak v Mac OS X, Linuxu a dalších operačních 

systémech.

Pro pohodlnější, rychlejší a běžnému uživateli přístupnější instalaci FMDP do 

počítače jsem nakonec instalační CD s FMDP vytvořil tak, že potřebné pomocné programy 

jsou již součástí celého média. Odstranil jsem tak nutnost stahování aplikačního rámce 

.NET Framework.
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6 Struktura, funkce a cíle chemických experimentů k 

vybranému učivu obecné chemie

Chemické pokusy určené pro digitalizaci byly vybrány z literatury i internetových 

zdrojů (dále jen IZ, viz kapitola 5.1.1). Původním záměrem tohoto projektu bylo natáčení 

vybraných experimentů zaměřených na redoxní děj a „faktory ovlivňující reakční 

rychlost“. Protože se však v posledních letech ukázalo, že žáci mají problémy 

s osvojováním učiva termochemie a došlo ke zhoršení jejich školních výsledků v testech 

z učiva chemických rovnováh, rozhodl jsem se digitalizovat i chemické experimenty 

zaměřené na tato témata. 

Poněvadž se dále v průběhu tvorby zfilmovaných experimentů v dotazníkovém 

průzkumu ukázalo (viz přílohy V, VI), že žáci projevují evidentní zájem zvláště o efektní 

pokusy pyrotechnického charakteru, směřoval jsem výběr experimentů určených pro 

digitalizaci na chemické reakce doprovázené vznikem výrazného dýmu, emisí světla a 

akustickými efekty. Při natáčení experimentů v terénu jsem zvolil záměrně „velká

množství“ chemikálií pro zvýšení atraktivity a motivačního působení. U mnohých 

experimentů byli přítomny i hasičské jednotky. Pyrotechnické pokusy provedené s větším 

množství reaktantů jsou pro digitalizaci nejvýhodnější pro jejich obtížnou reálnou 

opakovatelnost. Uvádím u nich sice podrobné návody k provedení, ale u žáků doporučuji 

zůstat pouze na fenomenální úrovni, tedy pozorovat je pouze v digitalizované formě.

Z průzkumu mezi žáky na gymnáziu také vyplynulo (viz přílohy V, VI), že většina 

respondentů požaduje, aby byl vždy digitalizovaný experiment podbarven hudebním 

doprovodem, proto jsem často tento požadavek respektoval prostřednictvím doplnění

probíhajícího chemického děje vhodnou moderní hudbou. Tam, kde dochází ke zvukovým 

efektům v průběhu chemického děje, je samozřejmě ponechán původní reálný zvuk.

Jako didakticky nejúčinnější se osvědčila kombinace reálného experimentu 

s pokusem promítaným v digitalizované formě na plátno. Je však třeba znovu upozornit, že 

u časově, ekonomicky a organizačně náročných experimentů se zvýšenými bezpečnostními 

riziky vzhledem k „většímu množství“ použitých výchozích látek, které jsem navíc 

uskutečnil jen s povolením v bývalých vojenských prostorech za účasti požárníků, přichází 

v úvahu jejich vícenásobná aplikace pouze v digitalizované formě.

U řady chemikálií, které jsou uvedeny v návodech k experimentům, používám 

triviální názvosloví vzhledem k tomu, že tyto názvy jsou v řadě případů zažité a při 
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objednávání u zásilkových firem se běžně používají. Složení směsí a roztoků udávám vždy 

v hmotnostních procentech.

Didaktickým cílem každého digitalizovaného pokusu je žákovo pochopení 

minimálně na fenomenální úrovni. Případně je možné, aby žáci sestavili chemickou rovnici 

a transformovali poznatky v znalosti na různé úrovni – interpretace, extrapolace, translace. 

Didaktické cíle u každého pokusu jsou formulovány jako očekávané výstupy vzhledem 

k RVP.

Přestože jsou uvedené návody k digitalizovaným experimentům součástí FMDP, 

který obsahuje dostatečné množství učebních úloh ve třech úrovních obtížnosti většinou se 

vztahujících k danému digitalizovanému experimentu, je možné promítat digitalizované 

experimenty jako samostatnou část FMDP. Pak je vhodné, aby žákům byly předloženy 

náměty pro samostatné úlohy:

- tvorba chemických vzorců reagujících látek,

- určování redukčních a oxidačních činidel,

- určování exotermie daného děje,

- zápis reakčního schématu, případně s nápovědou uvedením jednoho produktu či 

reaktantu,

- zápis rovnovážné konstanty.

Chemické experimenty, jejichž návody k provedení byly převzaty z internetových 

zdrojů či z monografií, byly nejprve modifikovány vzhledem k didaktickým cílům 

vytvořeného FMDP a na reálné podmínky, které jsem měl pro jejich provedení. Při 

adaptaci experimentů byl brán také zřetel na dominantní potřeby žáků (viz dotazník v 

přílohách V, VI). Výklad a objasnění chemické podstaty zdigitalizovaných chemických 

experimentů  byl přizpůsoben poznatkové struktuře žáků. 

6.1 Chemické experimenty k tématu „redoxní děj“

Úmyslně vzhledem k velkému motivačnímu působení jsem k tématu redoxní děj 

zvolil převážně takové experimenty, které jsou provázeny výbuchem. Takovéto 

experimenty jsou nejvhodnější pro zfilmování. Z důvodů velké nebezpečnosti průběhu 

daných pokusů je doporučuji sledovat pouze ve zdigitalizované formě.

Hlavní didaktické cíle digitalizovaných chemických pokusů k tématu redoxní děj

jako součásti FMDP uvádím formou očekávaných výstupů – Žák:

- rozlišuje oxidační a redukční činidlo,
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- dokáže rozlišit oxidaci a redukci,

- dovede zapsat rovnici oxidace a redukce včetně vyměněného počtu elektronů,

- v úlohách aplikuje znalost elektrochemických potenciálů při posuzování reaktivity,

- umí uvést příklady redoxních dějů z každodenního života,

- vyjmenuje nejčastější možnosti využití redoxního děje v chemické výrobě.

Pokud se u daného pokusu objevují další specifické cíle, budou uvedeny přímo u 

jednotlivého pokusu opět formou očekávaných výstupů.

6.1.1 Redoxní reakce doprovázené vznikem dýmu

VOJENSKÁ DÝMOVNICE (REAKCE TETRACHLORETHENU)

Tento pokus včetně vysvětlení byl převzat z literatury (Conkling 1985) a modifikován. Natáčení 

dýmotvorné reakce jsem uskutečnil v areálu bývalého vojenského prostoru v kilogramových množstvích. 

Veškeré návody na vojenské dýmovnice jsou uvedeny v téže monografii.

Očekávaný výstup

Žák zvládne:

- určit stechiometrické koeficienty v reakčním schématu

- napsat vzorce uvedených látek, u organických i strukturní

Chemikálie:

a)

množství (%) 

Al prach 8

ZnO (zinková běloba) 45,6

perchlorethylen (tetrachlorethen) 46,4

1) zinková běloba = oxid zinečnatý
2) hliníkový prach (stříbřenka)
3) perchlorethylen (tetrachlorethen)
4) manganistan draselný (hypermangan)
Bezpečnost:
hliník práškový: hořlavý, R 15-17, S 7/8-43
oxid zinečnatý: dráždivý, R 36/37/38, S26-36
manganistan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R8-22-50/53, S2-60-61
perchlorethylen (tetrachlorethen): zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R 40-51/53, S 2-23-
36/37-61
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, plastová láhev, papír, papírový válec, zápalná šňůra
Postup: Smícháme za sucha uvedená množství chemikálií v daném hmotnostním poměru, alternativním 
způsobem přípravy je postup, kdy za sucha smícháme jemně promleté ZnO+Al+KMnO4 v poměru:
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3 lžičky ZnO 
1,5 lžičky Al prachu 
1 lžičku práškového KMnO4 

Pečlivě promícháme.
2) Přilijeme 50 ml perchlorethylenu a znovu promícháme. Toto opakujeme tak dlouho, až nám vznikne 
„těstovitá“ (hrudkovitá) hmota.

Práškovou směs nasypeme do papírového válce o průměru 3 cm a délce 12 cm. Dokola po celém 
obvodu válce provrtáme otvory o průměru 3-5mm tak, aby vytvářely „spirálu“. Počet otvorů bude asi 12-20.
Obě strany válce dobře utěsníme „ucpávkami“ ze sádry. Papír musí mít více vrstev o celkové tloušťce 
alespoň 2,5mm, jinak se propálí. Zápalnici prostrčíme jednou z děr, v nouzi lze použít prskavku. U obtížně 
zažehnutelných směsí nasypeme na dýmotvornou směs cca 10g černého prachu a vložíme zápalnici.
Dodržujeme bezpečný odstup aspoň 10 metrů.

b)
Obměnou této dýmovnicové směsi je směs:
hexachlorethan 45%
oxid zinečnatý 45% (zinková běloba)
práškový hliník 10%
(vše uvedeno v hmotnostních procentech)

Tato směs je používána v americké armádě a říká se jí HC. Pokud není k dispozici práškový hliník, 
tak bude velmi obtížné ji zapálit. Bude pravděpodobně nutné zapálit ji pomocí hořčíkové pásky.

Vysvětlení: Perchlorethylenová dýmovnice (obdobně HC dýmovnice): Al je oxidován pomocí ZnO, využívá 
se vysoké afinity hliníku ke kyslíku. Uvolňuje se značné množství tepla. Vznikají hlavně  tyto dýmotvorné 
látky – jemně rozptýlené částice chloridu zinečnatého, jemně rozptýlené částice oxidu hlinitého v plynu a 
oxid uhličitý.

Reakční schéma: C2H2Cl4 + 2 ZnO + 2 Al + 3 O2 → 2 CO2 + H2O + 2 ZnCl2 + Al2O3

Obr. 16: Reakce perchlorethylenové dýmovnice uskutečněná v bývalém vojenském výcvikovém prostoru
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ZADÝMOVÁNÍ LABORATOŘE (OXIDACE SORBITOLU)

Návod k provedení pokusu (včetně jeho vysvětlení) byl převzat z literatury 

(Conkling 1985) a adaptován na reálné školní podmínky.

Očekávaný výstup

Žák zvládne:

- určit stechiometrické koeficienty v reakčním schématu

- napsat vzorce uvedených látek, u organických i strukturní

- určit název a vzorec produktu reakce, který způsobuje hustý dým

- vysvětlí, co je to mlha, dým, heterogenní a homogenní směs

- uvést vlastnosti dusičnanu draselného

Pomůcky: kádinka 500 ml, dřevěná špachtle, Bunsenův kahan, filtrační papír, zápalná šňůra
Chemikálie: dusičnan draselný , sorbitol
Bezpečnost:
dusičnan draselný: oxidující, R 8, S 17,24/25
Postup: 
1) Dáme vařit 65ml vody a ve vodě rozpustíme 65g KNO3 (dusičnan draselný). Až se všechen dusičnan 
rozpustí, přidáme 35g sorbitolu.
2) Celou směs za stálého míchání zahříváme, čekáme, dokud se voda nevypaří a vzniklá kaše nepřestane 
„bublat a prskat“. Směs musíme neustále míchat, aby došlo k dokonalému odpaření vody a také aby se
nepřipálila. 
3) Poté obsah vyjmeme a počkáme, až směs „trochu nevychladne“. 
4) Pak vymodelujeme z těstovité hmoty válec o průměru nejvýše 4 cm, jehož středem vede zápalná šňůra. Je 
třeba, aby volný konec zápalnice dosahoval délky aspoň 10 cm. Po zapálení odsoupíme do vzdálenosti aspoň 
10 metrů.

Obr. 17: Dýmovnice využívající reakci sorbitolu s dusičnanem draselným
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Vysvětlení: Sorbitol slouží jako palivo obsahující uhlík. Dusičnan draselný působí jako oxidační činidlo, při 
vzájemné reakci těchto látek se uvolní kromě dusíku a vodní páry velké množství oxidu uhličitého. Oxid 
uhličitý je hlavní „dýmotvornou“ látkou v tomto typu dýmovnice.
Rovnice: Reakce sorbitolu s   KNO3 probíhá podle reakčního schématu:   
26 KNO3 + 5 C6H14O6 → 13 N2 + 13 K20 + 30 CO2 + 35 H2O
Rozklad  KNO3 za vyšších teplot probíhá podle reakčního schématu: 

4 KNO3 → 2 K2O + 2 N2 + 5 O2

Zajímavosti (převzaty z IZ 23): Sorbitol (sorbit, D-glucitol) je alkoholický cukr (alditol). Je obsažen v 
ovoci, zejména v třešních a hruškách. Izolován byl poprvé v roce 1872 z jasanu. Užívá se jako náhradní 
sladidlo při výrobě pečiva, cukrovinek, žvýkaček aj.

Obr. 18: Vzorec a systematický název sorbitolu (převzato z www.wikipedia.com)

Průmyslově se vyrábí redukcí glukosy. Výrobu sorbitolu ze sacharosy lze realizovat dvěma způsoby 
– chemickou a biochemickou cestou. V obou případech je nejprve nutné rozštěpit molekulu sacharosy na 
glukosu a fruktosu a dále pracovat s těmito monosacharidy. Vedlejším produktem technologie výroby 
sorbitolu je fruktosový sirup.

Sorbitol je používán jako náhradní sladidlo pro diabetiky. Má „poloviční sladivost“ než „běžný 
cukr“ a v organismu se mění na fruktosu. Dále se používá pro přípravu infúzních roztoků, pro výrobu 
vitamínu C, tenzidů, léků, zubních past a nízkoimpulzních raketových pohonných směsí.

UMĚLÝ MRAK (OXIDAČNÍ ÚČINKY CHLOREČNANU DRASELNÉHO)

Návod k provedení pokusu (včetně vysvětlení) byl převzat z monografie 

(Conkling1985).

Očekávaný výstup

Žák umí:

- určit stechiometrické koeficienty v reakčním schématu

- napsat vzorce uvedených látek

- vysvětlit vlastnosti, význam, složení laktosy

- pojmenovat produkt reakce tepelného rozkladu chlorečnanu draselného

Pomůcky: třecí miska s tloučkem, papírový válec, zápalnice, papíry
Chemikálie: chlorečnan draselný, chlorid amonný, laktosa 

Systematický název hexan-1,2,3,4,5,6-hexaol
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Bezpečnost:
chlorid amonný: zdraví škodlivý, R22,36, S22
chlorečnan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, R9,20/22, S 13,16,27
Postup: Smícháme práškové chemikálie v tomto hmotnostním poměru – chlorečnan draselný  35%, chlorid 
amonný  40%, laktosa 25%. Celková hmotnost směsi by neměla přesáhnout 500 gramů. I při opatrném 
míchání je třeba pracovat se štítem. Směs nasypeme do papírového válce o rozměrech 5cm x 12 cm a 
prostrčíme zápalnici.

Obr. 19: Dým vznikající při tepelném rozkladu chloridu amonného

Bezpečnost: Chlorečnan draselný je silné oxidační činidlo, při kontaktu s organickými látkami, jako 
například v tomto případě laktosou, je třeba zvýšené opatrnosti a míchat jemným přesypáváním na velkém 
papíru. Po zapálení dostatečně dlouhé zápalnice udržujeme odstup minimálně 5 metrů a použijeme ochranný 
štít
Vysvětlení: Laktosa C12H22O11 je oxidována chlorečnanem draselným a produkuje CO2. Uvolněné teplo 
rozkládá chlorid amonný, který zároveň sublimuje. Spolu s oxidem uhličitým vytváří efektní hustý bílý 
„oblak“, který vzhledem k vysoké teplotě plynů stoupá prudce vzhůru. Salmiak (chlorid amonný) je vysokou 
teplotou částečně rozkládán na plynný amoniak a plynný chlorovodík. 

Laktosa slouží jako palivo, tedy se oxiduje, chlorečnan draselný vystupuje jako oxidační činidlo, 
které se samo redukuje. Při rozkladu chlorečnanu draselného vzniká chlorid draselný a uvolňuje se kyslík, 
který oxiduje uhlík přítomný v laktose. 
Reakční schéma:
C12H22O11 + 8 KClO3 + NH4Cl → 12 CO2 + 11 H2O + 8 KCl + NH3 + HCl

JODOVÝ OBLAK (OXIDACE α-PINENU JODEM)

Tento pokus (včetně vysvětlení) byl převzat z IZ 11 a jeho provedení za účelem 

digitalizace probíhalo pro zvýšení motivačního působení v bývalém vojenském prostoru. 

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- určit stechiometrické koeficienty v reakčním schématu

- vysvětlit sublimaci
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Pomůcky: třecí miska s tloučkem, plechovka nebo stará nehořlavá nádoba (určena k likvidaci, neboť se 
pokusem zcela znehodnotí)
Chemikálie: terpentýnový olej (převážně α-pinen), jod
Bezpečnost:
jod: zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R20/21,50, S 23,25,61
terpentýnový olej: zdraví škodlivý, hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí, R20/21/22,36/38,43,51/53,65, 
S36/37,46, 61, 62
Postup: Na „hromádku“ 50-100 gramů jemně rozetřeného jodu nalijeme po částech 100 mililitrů terpentýnu. 
Ze směsi se uvolní po každém přilití terpentýnu fialový „dým“.

Obr. 20: Kouř složený z par jodu a jodovodíku vytvořený reakcí α -pinenu s jodem

Vysvětlení: Jod při této reakci vystupuje jako oxidační činidlo. Hlavní složkou terpentýnu je uhlovodík α-
pinen. Terpentýn je silice z borovic a používá se na ředění barev. Uhlovodík α-pinen se oxiduje jodem na 1-
isopropyl-4-methylbenzen a vzniká i jodovodík. Reakce je silně exotermická, jod přechází do plynného 
skupenství, napomáhá jej „strhávat“ i jodovodík, právě tyto dvě látky vytvářejí efektní fialový „kouř“.

6.1.2 Redoxní reakce doprovázené barevnými změnami

Chemické reakce, při kterých dochází k výrazným barevným změnám, jsou pro 

digitalizaci velmi vhodné. Výhodou detailních filmových záběrů (makra), které jsem 

použil, je možnost pozorování méně patrných fenomenů na velkém promítacím plátně.

CHEMICKÝ SEMAFOR (REDUKČNÍ ÚČINKY GLUKOSY)

Pokus je převzat z IZ 20. Jeho provedení bylo modifikováno pro účely nafilmování a digitalizace. 

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- vyjmenovat nejdůležitější acidobazické a redoxní indikátory
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- vysvětlit barevnost látek na základě vnitřní struktury

- napsat vzorec glukosy, Fischerův i Haworthův

Pomůcky: dvě kádinky 2000 ml, kádinka 1000 ml
Chemikálie: glukosa, indigokarmín, NaOH
Bezpečnost:
hydroxid sodný: žíravý, R35, S1/2,26,37/39,45
indigokarmín: zdraví škodlivý, R22, S 22,24/25
Postup: 14 g glukosy se rozpustí v 700 ml vody, roztok se zahřeje na 35°C a přidá se 0,04 g indigokarminu. 
V druhé kádince se rozpustí 6 g NaOH v 200 ml vody a tento roztok se přidá k modrému roztoku glukosy 
v první kádince. Po slití se mění barva na zelenou, pak přechází na červenou a nakonec se barva roztoku 
změní na žlutou.

Pokud žlutý rozotok přeléváme z větší výšky (minimálně 60 cm) do druhé kádinky, 
přemění se zbarvení opět na zelené. Poté následuje znovu barevný přechod přes červenou 
na žlutou. Proces je možné vícekrát opakovat

Vysvětlení (převzato z IZ 21): Indigokarmín je redukován glukosou na bezbarvou 

leukoformu. Při přelévání přichází roztok do intenzivního kontaktu se vzduchem, vzdušný 

kyslík oxiduje bezbarvou formu indigokarmínu opět na modré barvivo. Při následné 

redukci glukosou dochází ke vzniku červeně zbarveného meziproduktu.

Obr. 21: Schéma barevných změn indigokarmínu (převzato z www.chemischeexperimente.de)

BENGÁLSKÉ OHNĚ (REDOXNÍ REAKCE DUSIČNANŮ S HLINÍKEM)

Návody k provedení pyrotechnických pokusů „bengálské ohně“ (včetně vysvětlení) byly převzaty 
z monografie (Conkling 1985). Veškeré pokusy byly v modifikované formě předváděny a souběžně natáčeny 
v rámci projektu „Majáles a chemie“ a akce „Chemická besídka“ chemického kroužku při Gymnáziu v České 
ulici. Většinu pokusů prováděli talentovaní zletilí žáci, kteří byli úspěšnými řešiteli chemické olympiády.

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- uvést produkty rrozkladu dusičnanů teplem
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Pomůcky: dvě třecí misky s tloučkem, chemická lžička, kartonové trubičky, zápalné šňůry
Chemikálie: viz tabulka směsí podle toho, jaký bengálský oheň požadujeme   
Bezpečnost:
dusičnan barnatý: oxidující, zdraví škodlivý, R 8,20/22, S 17,28
dusičnan draselný: oxidující, R 8, S 17,24/25
chlorečnan barnatý: oxidující, zdraví škodlivý, toxický R 9,25, S 13,17,46
dusičnan strontnatý: oxidující, toxický, R 8,20/22, S 17,28
síra: hořlavá, R11, S 16,26,36
fluorid barnatý: toxický, R 25,32,36/38, S 22,36,45
hořčík: hořlavý, R 11,15, S 7/8,43
hliník práškový: hořlavý, R 15,17, S 7/8,43
Postup: Na pečlivé přípravě požadované směsi nejvíce závisí výsledný efekt, složky musí být velmi dobře 
promísené. Rychlost hoření lze moderovat nejlépe těmito dvěma způsoby:
a) volbou zrnitosti jednotlivých komponent: Mohou se použít hrubé částice bez dodatečného roztírání, 
čímž se výrazně zpomalí rychlost hoření složek, ovšem pak je možné, že směs při špatné homogenitě může 
uhasnout nebo ze stejného důvodu vydává velmi slabý efekt a málo výrazný barevný plamen.
b) použitím retardérů hoření (nejefektivnější a zpravidla i nejpohodlnější způsob): Přídavky těchto látek 
zpomalují rychlost hoření kompozice a její „světelnost“ se příliš nesnižuje, takovými látkami jsou 
nízkotavitelné organické sloučeniny „olejovité“ konzistence, např. vaselina, oleje, vosky. Použití 
anorganických retardérů (např. typu uličitanů) je nevhodné, protože zhášejí plamen.

Vlastní příprava bengálského ohně spočívá v rozetření jednotlivých složek (odděleně a až do 
závěrečné fáze nemísit okysličovadla s palivy), jejich následném smíchání a fyzikální úpravě (granulace, 
zhutňování...) a konečném plnění do „patron“. Pro bengálské ohně (ale i jiné pyrotechnické směsi) je velmi 
vhodný způsob přípravy kompozice tzv. "mokrou cestou", spočívající ve zvlhčení celé směsi (po předchozím 
rozetření) kapalným rozpouštědlem.

Volba rozpouštědla je důležitá, nejvíce se uplatní ethanol nebo benzín a samozřejmě voda. Pokud 
směs obsahuje organické pojivo rozpustné v ethanolu (což je např. šelak), připravuje se směs tak, že se 
nejprve v malém množství horkého ethanolu rozpustí šelak a do roztoku se vmíchávají ostatní složky již 
předem zvlhčené v cca 5% ethanolu. Směs se dobře promíchá, rozdělí na fragmenty, nechá částečně 
vyschnout a ještě se zbytky rozpouštědla se plní lisováním do patron, kde se nechá zcela vyschnout – odpařit 
rozpouštědlo. Místo ethanolu je možné použít i jiná těkavá rozpouštědla, např. benzín, aceton, ale tato nesmí 
rozpouštět polymerní látky obsažené v kompozici (např. PVC), protože by směs vysychala velmi dlouho. 

Uvádím přehledně hmotnostní procenta chemikálií potřebných pro namíchání příslušných barevných 
bengálských ohňů:

. I II III

dusičnan strontnatý 50-61% 52% 55%

hořčík 17-35% 20% 28%

PVC 14-28% 15% 17%

vosk nebo vaselina 1-5%

monostyren 13%

Tab. 2: Červené bengálské ohně
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Obr. 22: Plameny červených „bengálských ohňů“ v detailu

Obr. 23: Červený „bengálský oheň“. Rudé zbarvení je způsobeno přítomností 
strontnatých iontů v reakční směsi.

. I II III

Ba(ClO3)2

Ba(NO3)2 54-61% 40% 58%

hořčík 11-30% 28% 7,5%

křemík 7%

PVC 19-25% 22,5%

hexachlorethan 30%

tetranitrokarbazol

šelak 5%

vosk nebo vaselina 0,5-4% 2%(vosk)

dextrin

Tab. 3: Zelené bengálské ohně
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Obr. 24: „Bengálské ohně“ zelené barvy. 

. I II

Ba(NO3)2 54-76% 55%

KNO3 0-10% 10%

Al 21%

Mg 15-18%

Síra 4-12% 8%

BaF2 0-6 6%

vaselina, vosk 2-20%

Tab. 4: Bílé bengálské ohně

Obr. 25: Emise bílého světla způsobená oxidací hořčíku ve směsi „bengálský oheň“

Směs chemikálií umístíme do kartonového válečku o průměru dva centimetry a délce 15 centimetrů. 
Ten lze vyrobit svépomocí s použitím silného lepidla a několika vrstev tužšího papíru slepených k sobě a 
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následně srolovaných do tvaru válce. „Koncovky“ zasádrujeme a jedním navrtaným koncem po zaschnutí 
provlečeme zápalnou šňůru o délce minimálně 20 centimetrů.
Vysvětlení: K "barvení" plamene v pyrotechnice se používají soli alkalických kovů a kovů alkalických 
zemin, jsou to zejména: lithium (červená), sodík (žlutá), draslík (fialová), vápník (cihlová), stroncium
(krvavá) a barium (zelená), v menším množství i soli mědi, bóru a rubidia. Kationty těchto kovů jsou vázány 
nejčastěji ve formě dusičnanů a chlorečnanů. Mnohem méně pak jsou používány s aniontem mající ve směsi 
povahu redukční (jsou tedy „palivem“, např. šťavelan sodný) nebo dokonce z pohledu oxidačních a 
redukčních schopností téměř neutrální (chloridy, uhličitany, sírany).

Plameny červené barvy se v pyrotechnice dosahují použitím směsi dusičnanu strontnatého s 
organickými a anorganickými „palivy“. Z organických „paliv“ se dává přednost polychlorovaným derivátům, 
např. polyvinylchlorid (PVC), hexachlorethan, hexachlorbenzen. Mohou to být i běžné nechlorované 
alifatické a aromatické sloučeniny, sacharidy (sacharosa, laktosa, dextriny), pryskyřice (šelak, kalafuna, 
resináty, epoxidy, lamináty) aj., ale chlorované uhlovodíky obsahující určitý podíl těkavého halogenu –
chlóru.

Vhodným příkladem pro osvětlení účinku halogenidů na barevnost plamene jsou zelené bengálské 
ohně:

Jednoduché zelené kompozice obsahující jako barnatou sůl dusičnan barnatý a nechlorovaná paliva, 
kupříkladu šelak, síru a laktosu, nevydávají po zapálení čistě zelenou, ale spíše žluto-zelenou, nepříliš 
intenzivní barvu překrývanou šedivým „nádechem“. Kompozice s chlorovanými uhlovodíky (nebo alespoň s 
anorganicky vázaným chlorem) dávají mnohem jasnější zelenou barvu „vyšší čistoty“. (U pyrotechnických 
výrobků se čistota barevného plamene vyjadřuje podílem barevného spektra charakteristického pro danou 
barvu v procentech. Např. zeleně zbarvený plamen bez použití halogenidů má čistotu kolem 20-40%, zatímco 
s chlorovanými uhlovodíky je čistota 60-90%).

Vysvětlení barvení plamene můžeme podat například u strontnatých sloučenin. Dodáním energie 
atomu příslušného prvku dochází k přechodu do excitovaného stavu. Zapálením směsi dochází k uvolnění 
chemické energie, která se z části předává Sr2+ iontům, které pohlcují energii a přecházejí do excitovaného 
stavu, současně vznikají ionty Sr+.

V dalším kroku Sr+ ionty vydávají část přijaté energie ve formě určité vlnové délky
elektromagnetického záření, které se lidskému oku jeví jako červené, a přechází z excitovaného stavu Sr+

přes základní stav Sr+ zpět do původního Sr2+. Barevnost plamene tedy v podstatě způsobují ionty Sr+.
A jak s tím souvisejí halogenidy a hlavně chloridy? Jak je z teorie i praxe známo, jsou halogenidy 

prvků značně těkavé sloučeniny, které snadno disociují, halogen obsažený např. v PVC po zapálení slože 
atakuje všechny vznikající ionty, v našem případě Sr2+, se kterým se sloučí na SrCl2. Dále následuje stejný 
průběh – vznik SrCl, a protože chloridy jsou mnohem těkavější než ostatní sloučeniny, dostává se jejich vyšší 
procento snadněji do plamene a výsledná barva má vyšší „obsah“ červené barvy (chloridy obecně nejvíce 
„prohlubují“ barvy pyrotechnických složí). Stejný proces nastává i s jinými ionty (Ba2+, Cu2+, Na+ aj.).

Obecně můžeme říci, že bengálský oheň se skládá z „paliva“ (látka, která je oxidována a působí tedy 
jako redukovadlo) – např. hořčík, hliník, dextrin, síra. Tyto látky jsou zdrojem uvolněné chemické energie. 
Další nezbytnou součástí jsou oxidační činidla, např. chlorečnany a dusičnany. Dále jsou to již zmiňované 
retardéry hoření a látky obsahující jako svůj kation „nositele barevnosti“ (což mohou být současně oxidační 
činidla).

Rovnice:

1) Tepelný rozklad dusičnanu barnatého:  2Ba(NO)3 → 2O2 + 3N2 + 2BaO

2) Tepelný rozklad chlorečnanu draselného: 2 KClO3 →   2 KCl  + 3 O2

6.1.3 Redoxní reakce doprovázené zvukovými efekty

CHEMIE V GRANÁTU (ROZKLAD KYSELINY PIKROVÉ)

Návod k provedení tohoto pokusu byl převzat z IZ 11.

Očekávaný výstup

Žák dokáže:
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- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- uvést některé další průmyslově používané výbušniny, v jejichž struktuře se vyskytuje 
vázaný dusík

Postup: 0,5 g PbO je opatrně smícháno plastovou lžičkou s 0,3 g kyseliny pikrové a umístěno do kovového 
kelímku. Směs se zahřívá plymenem kahanu. Po chvilce pozorujeme explozi směsi.
Pomůcky: kovový kelímek, lžička, Bunsenův kahan
Chemikálie:  kyselina pikrová, oxid olovnatý
Bezpečnost:
oxid olovnatý: toxický, nebezpečný pro životní prostředí, R61, R62, R20/22, R33, R50/53, S 53, S 46
kyselina pikrová: výbušná, toxická, R 2,4,23/24/25, S 28,35,37

Obr. 26: Exploze pikrátu olovnatého zahřívaného v plameni Bunsenova kahanu

Vysvětlení (viz Ellern 1968): Čistá kyselina pikrová exploduje při zahřátí na 330°C, i když je volně 
nasypána na podložku. Umístění do malého uzavřeného prostoru s následným zahřátím zvyšuje účinek 
exploze. Rozkladem kyseliny pikrové za nižších teplot vznikají plynné produkty oxid uhličitý, oxid uhelnatý, 
voda ve formě páry, methan, kyanovodík, dusík, vodík, hydrogenuhličitan amonný, acetylen a pevný uhlík. 
Konkrétní produkty rozkladu ovšem závisejí i na hustotě připravené kyseliny pikrové, a proto je nutno níže 
uvedenou rovnici brát jako jedno z možných vyjádření redoxního děje rozkladu kyseliny. K jejímu rozkladu 
nedochází působením slunečního záření. 

Potenciální nebezpečí exploze narůstá, pokud je hořící kyselina pikrová v kontaktu s kovy (zejména 
jde o olovo, železo, měď), protože v kapalném stavu vytváří s těmito kovy příslušné soli – pikráty. Pikráty 
jsou mnohem citlivější, a tedy snáze podléhají explozi, iniciovány menší energií než původní kyselina 
pikrová. Při smíchání kyseliny pikrové s oxidem olovnatým vzniká meziprodukt pikrát olovnatý, který je 
reaktivnější a citlivější k iniciaci plamenem Bunsenova kahanu než samotná kyselina pikrová. 
Rovnice: Jak bylo řečeno, produkty redoxní reakce rozkladu kyseliny pikrové jsou závislé na  teplotě 
soustavy a hustotě kyseliny. Pro teplotu 323°C lze uvést rovnici daného děje takto:
16C6H3O(NO2)3 → 32CO2+ 40CO + 4CH4 + 2H2O + 3C2H2 + 3HCN ++ 4.5H2 + 21.5N2 +
+ 2NH4HCO3+ 9C

Zajímavosti (Ellern 1968): Kyselina pikrová byla poprvé připravena Woulfem roku 1771 za účelem barvení, 
byla také využívána v medicíně. Jako výbušnina byla poprvé použita roku 1830. Její triviální název pochází 
z extrémně hořké chuti. Exploduje při zahřátí nad 300˚C. Způsobuje korozi kovů za vzniku pikrátů. Pro 
rozklad kyseliny pikrové na N2, CO2 a H2O je potřeba 27 atomů kyslíku, ale k dispozici je jich jen 14. 
Typické pro aromatické výbušniny je kyslíkový deficit, proto při reakci tvoří tmavý dým. 

Při teplotě 323°C se rozkladem 1 kilogramu kyseliny pikrové uvolní 675 litrů plynných produktů. 
Z 1 kilogramu kyseliny pikrové se za těchto podmínek při rozkladu uvolní energie 4,19 MJ ve formě tepla. 
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Pro zajímavost uveďme, že detonační rychlost pro kyselinu pikrovou o hustotě 1,7 g.cm-3 je  7260 m.s-1. 
Maximální dosažitelná detonační rychlost se odhaduje na 7500 m.s-1. Pokud srovnáme citlivost kyselina 
pikrové s TNT, zjistíme, že TNT má senzitivitu menší.

Většina významných výbušin obsahuje ve své molekule dusík. Při reakci vzniká mimo jiné molekula 
složená ze dvou dusíků vázaných trojnou vazbou. Jedním z produktů reakcí doprovázených detonací je tedy 
velmi často stabilní látka. Dusík vázaný v řadě organických látek, mající kladné oxidační číslo, se ochotně 
redukuje na dusík v oxidačním stavu 0. Tato enormní tendence dusíku se redukovat je hlavní příčinou 
explozivních schopností řady dusíkatých látek.

Některé typy ručních granátů obsahují kyselinu pikrovou, přestože hlavní trhavinou v granátech 
zůstává TNT. Pikrát olovnatý nachází uplatnění ve vojenství jako složka některých typů rozbušek.

6.1.4 Redoxní reakce samozápalných látek

„FIRESTARTER“ (SAMOZÁPALNÁ SMĚS S OXIDEM CHROMOVÝM)

Pokus byl proveden podle návodu uvedeného na IZ 6.

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- uvést příklady samovznícení z běžného života

- porovnat stabilitu sloučenin chromu v různých oxidačních číslech

- rozdělit hořlaviny podle třídy nebezpečnosti

- uvést hlavní zásady správné manipulace s hořlavinami

Pomůcky: trojnožka, kovový kelímek, kovová lžička, kapátko, kádinka 50 ml
Chemikálie: ethanol (60%), oxid chromový (suchý práškový)
Bezpečnost:
ethanol: vysoce hořlavý, R11, S 7,16
oxid chromový: oxidující, toxický, žíravý, nebezpečný pro životní prostředí, R49, 8, 25, 35, 43, 50/53, 
S53,45,60,61
Postup: 2 gramy CrO3 nasypeme do kovového kelímku a vytvoříme „malou kopičku“. Nabereme do 
plastového kapátka asi 3 ml ethanolu a jemně přikápeme k červenému oxidu chromovému v kelímku. Směs 
prudce vzplane plamenem.

Bezpečnost: Ethanol je hořlavina, je třeba dávat pozor na otevřený plamen. Oxid chromový je silné 
oxidační činidlo, nebezpečí exploze hrozí ve směsích s hořlavými (zejména organickými) látkami. 
Sloučeniny chromu v oxidačním čísle VI rozpustné ve vodě jsou toxické a karcinogenní.

Vysvětlení: Ethanol patří mezi hořlaviny I. třídy, CrO3 je silné oxidační činidlo. Po 

smíchání těchto látek dojde k chemické reakci. Pozorovaná změna zbarvení z červeného na 

zelené je způsobena vznikem oxidu chromitého.

Rovnice:

2 CrO3 + C2H5OH + 3/2 O2 → Cr2O3 + 2 CO2 + 3 H2O      
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Obr. 27: Samovznícení ethanolu fialově zbarveným oxidem chromovým, který se redukuje na zelený oxid 
chromitý

„KOUZLO S PUDINKEM“ 

(SAMOZÁPALNÁ SMĚS ŠKROBU A CHLOREČNANU DRASELNÉHO)

Návod k provedení tohoto pokusu (včetně vysvětlení)  byl převzat z literatury (např. Conkling 1985) 
a modifikován pro účely zvýšení atraktivity jeho zfilmované podoby použitím pudinku místo sacharosy. 

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- napsat rovnici chemického děje oxidace škrobu kyslíkem

- objasnit složení, vlastnosti a výskyt škrobu

Pomůcky: byreta, plastová nádoba o objemu 1 litr, papír formátu A3
Chemikálie: kyselina sírová (konc.), 2 sáčky pudinkového  prášku, chlorečnan draselný
Bezpečnost:
kyselina sírová: žíravá, R35, S1/2,26,30,45
chlorečnan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, R9,20/22, S 13,16,27
Postup: Smícháme práškový pudink ze dvou sáčků s 30 gramy chlorečnanu draselného, a sice tak, že obě 
látky opatrně přesypáváme na velkém papíře. V žádném případě nevyvíjíme tlak! Na volném prostranství 
přikápneme z byrety 20 ml koncentrované kyseliny sírové a okamžitě odstoupíme do vzdálenosti aspoň 5 
metrů.

Bezpečnostní opatření: V celém průběhu práce pracujte s ochranným štítem, chemikálie nesmí být 
znečištěné, sloučeniny musíte roztírat samostatně, vyvarujte se prudkých nárazů. Nepoužívejte větší množství 
reaktantů, po celou dobu přípravy může dojít k výbuchu.
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Obr. 28: Samozápalná směs škrobu a chlorečnanu draselného zažehnutá koncentrovanou kysleinou sírovou

Vysvětlení: Uvedená reakce je založena na prudké oxidaci škrobu chlorečnanem draselným. Zbarvení 
plamene je způsobené kationtem příslušného dusičnanu. Vzniklý kyslík a uvolněné teplo zapálí směs.
Rovnice:
2 KClO3 (s)  →    2 KCl (s) + 3 O2 (g)
(C6H10O5)n (s) + 6n O2 (g)  →   6n CO2 (g) + 5n H2O (g)
Samovznícení směsi po přidání kyseliny sírové je způsobeno následujícími reakcemi
KClO3 (s) + H2SO4 (aq)  →  HClO3 (l) + KHSO4 (s)
3 HClO3 (l)  →  HClO4 (l) + 2 ClO2 (g) + H2O (l)
2 ClO2 (g) →  Cl2 (g)+ O2 (g)

Zajímavosti (viz Ellern 1968): Výbušné vlastnosti chlorečnanů byly poprvé pozorovány v 18. století 
Bertholletem, který jako jeden z prvních izoloval a popsal draselnou sůl kyseliny chlorečné, podle něj 
nazvanou Bertholletova sůl. Vlastnosti chlorečnanových výbušnin jsou do jisté míry dány vlastnostmi 
základní složky – chlorečnanů.
Důsledkem toho je:
- malý objem plynů,
- vysoká výbuchová teplota (nad 4000 °C)
- vysoká citlivost
- hygroskopie a spékavost
- maximální dosažitelná hustota je relativně vysoká

Základní složky – chlorečnany a chloristany – jsou silná oxidační činidla (silnější než dusičnany) a s 
hořlavými látkami prudce reagují, zpravidla za výbuchu. Chlorečnanové výbušniny představují kategorii 
směsí, v nichž ani jedna z látek sama o sobě není výbušninou a jejichž smícháním vzniká směs s výbušnými 
vlastnostmi.

Látkami redukční povahy mohou být rozličné anorganické prvky, organické sloučeniny a nitrolátky. 
Z anorganických látek jsou to zejména síra, práškové kovy (Al, Mg, Ti, Fe), uhlík, z organických sacharidy, 
deriváty celulosy, oleje, vaselina, nitronaftaleny, nitrotolueny aj.

Známou vlastností chlorečnanových výbušnin je vysoká citlivost k mechanickým podnětům, k tření 
a k plameni. Z těchto důvodů nejsou tyto výbušniny považovány za bezpečné a jejich výroba (s výjimkou 
pyrotechnických směsí) je od konce sedmdesátých let zakázána. Průmyslové trhaviny na bázi chlorečnanů se 
souhrnně nazývaly Cheddity podle města Chedde, kde byly poprvé použity.
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„MALÁ BAHENNÍ SOPKA“ (PŘÍPRAVA SILANU)

Pokus (včetně vysvětlení) byl proveden podle návodu uvedeného na IZ 6. Výhodou digitalizované 
formy tohoto experimentu je možnost bezpečně a názorně prezentovat chemické děje spojené se značnou 
emisí světla. Při filmování byl totiž použit odcloňovací filtr.

Očekávaný výstup

Žák umí:

- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- uvést příklady využití, výskytu a vlastností oxidu křemičitého

- zdůvodnit podobné a odlišné vlastnosti sloučenin prvků v jedné skupině periodické 

tabulky

Pomůcky: těžkotavitelná zkumavka, kovový žíhací kelímek, chemické kleště, kovová lžička, ochranné 
rukavice, štít, tmavé brýle
Chemikálie: práškový Mg, práškový SiO2

Bezpečnost:
hořčík: hořlavý, R 11,15, S 7/8,43
Postup: Ke dvěma gramům oxidu křemičitého přidáme 5 gramů práškového hořčíku a směs důkladně 
promícháme. Poté přemístíme do kovového žíhacího kelímku a žíháme v nejteplejší části plamene bunsenova 
kahanu. Reakce je bouřlivá a doprovází ji uvolnění značného množství tepla a světla!

Po vychladnutí vyškrábeme z kelímku černý silicid hořečnatý a přesypeme jej do zkumavky 
upevněné v kovovém stojanu v zatemněné místnosti. Po přilití ředěné kyseliny chlorovodíkové dochází 
k uvolnění silanu. Samozápalný silan reaguje se vzdušným kyslíkem. Silan je oxidován až explozivně, 
reakční směs „prská“ a v pukajících bublinkách plynného silanu se objevují plameny.

Obr. 29: Samovznícení plynného silanu unikajícího při reakci z kelímku
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Bezpečnost: Je nezbytné použití ochranných pomůcek – rukavice a štítu. Navíc doporučujeme tmavé 
brýle, neboť první část reakce probíhající v kovovém kelímku je provázena uvolněním oslňujícího světla 
(nebezpečí poškození sítnice!). Je také nutné opatrně zacházet s rozžhaveným chemickým nádobím a chránit 
se před rozžhavenou vykypěnou směsí z kelímku během bouřlivé reakce hořčíku s oxidem křemičitým! 
V neposlední řadě je velmi nebezpečná i samotná spontánní oxidace silanu. Kypící „kašovitá“ hmota 
vystřikuje přidanou kyselinu chlorovodíkovou a může dojít i k popálení během zážehů bublinek silanu. Tato 
reakce by měla být prováděna jen zkušenými demonstrátory.

Vysvětlení: V první fázi dojde k reakci:

SiO2 + 2 Mg → 2 MgO + Si          

Uvolní se amorfní křemík, který dále reaguje s přítomným hořčíkem:                               

                                    Si + 2 Mg → Mg2Si       

Následuje sled reakcí:     Mg2Si + 4 HCl → SiH4 + 2 MgCl2                  

                                       SiH4 + 2 O2→ SiO2 + 2 H2O         

6.1.5 Redoxní reakce a elektrochemický děj

„STŘÍBRNÝ STROM“ (REDUKCE STŘÍBRNÝCH IONTŮ ATOMY MĚDI)

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- zdůvodnit odlišnou reaktivitu mědi a stříbra

- porovnat reaktivitu různých kovů na základě hodnot standardních elektrochemických 

potenciálů

Pomůcky: kádinka 500 ml
Chemikálie: dusičnan stříbrný, měděný plech
Bezpečnost:
dusičnan stříbrný: žíravý, nebezpečný pro životní prostředí, R34,50/53, S ½,26,45,60,61
Postup: Do nasyceného roztoku AgNO3 vložíme očištěný a odmaštěný měděný plech (například umytý 
v pracím prostředku a opláchnutý ve zředěném roztoku HCl). Pozorujeme postupný vznik jehlicovitých 
útvarů čistého stříbra na povrchu měděného plechu, které se postupně během několika hodin zvětšují.
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               Obr. 30: Kovové stříbro vyloučené z roztoku stříbrné soli na měděném plechu
              
                
Vysvětlení: Standardní redoxní potenciál mědi E˚(Cu2+/Cu) = 0,34 V a standardní redoxní potenciál stříbra 
E˚(Ag+/Ag) = 0,80 V. Stříbro je tedy ušlechtilejším kovem a měď obsažená v plechu redukuje stříbro z 
dusičnanu stříbrného. Jinými slovy vykazuje stříbro menší schopnost se oxidovat na stříbrné ionty oproti 
tendenci mědi k oxidaci, a tedy stříbrné ionty se snáze redukují na stříbro než měďnaté ionty na měď.
Oxidačních schopností stříbrných iontů se užívá v některých přípravcích pro domácí čištění studniční vody. 
Rovnice: Celý děj probíhající v kádince zachycuje chemická rovnice:
Cu + Ag+ → Cu2+ + Ag

Roztok se postupně barví modře, protože se měď z plechu rozpouští. V roztoku vznikají ionty
[Cu(H2O)4]

2+ podle reakčního schématu:
Cu2+ + 4 H2O → [Cu(H2O)4]

2+

6.2 Experimenty k tématu „vliv faktorů na reakční rychlost“

U řady zdigitalizovaných chemických dějů k tomuto tématu byly využívány 

zpomalené záběry. Ve srovnání s reálným chemickým dějem umožnily pozorování 

fenomenů spojených s velmi rychlým průběhem chemických reakcí. Vzhledem k tomu, že 

chemické pokusy ilustrující vliv koncentrace výchozích látek na reakční rychlost byly již 

zpracovány (např. Beneš 1999), nejsou zařazeny do FMDP. 

Hlavní didaktické cíle digitalizovaných chemických pokusů k tématu „vliv faktorů 

na reakční rychlost“ jako součásti FMDP uvádím formou očekávaných výstupů – Žák:

-dokáže vytypovat u konkrétního chemického děje, jaké faktory určují jeho rychlost,

-předvídá průběh dané reakce za změněných podmínek (změněná koncentrace, teplota, 

tlak, katalýza, menší velikost zrn reagujících látek atd.),

-zná příklady využití katalyzátorů v praxi,

-zhodnotí význam katalytických reakcí v přírodě,

-má přehled o nejvýznamnějších chemických výrobách využívajících katalýzu atd.
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6.2.1 Katalyzované reakce

„GEJZÍR JISKER V LÁHVI“ (KATALYTICKÁ OXIDACE AMONIAKU)

Pokus (včetně vysvětlení) byl proveden podle návodu uvedeného na IZ 6, ale jeho provedení jsem 
adaptoval na reálné školné podmínky a modifikoval jsem detaily. Jeho zfillmování bylo z důvodů zvýšení 
názornosti a atraktivity realizováno v co největším chemickém nádobí a s použitím zpomalených 
videozáběrů.

Očekávaný výstup

Žák umí:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- posoudit průběh katalyzované reakce
- na základě pozorování videopokusu vyslovit hypotézu o vzniklých produktech reakce

Pomůcky: velká skleněná láhev o objemu 5-10 litrů, balonek, plastová hadice, žíhací kelímek, izolepa, dutá 
kovová tyčinka o průměru 3-5 milimetrů
Chemikálie: Cr2O3, 35 % roztok NH3

Bezpečnost:
amoniak: žíravý, nebezpečný pro životní prostředí, R34,50, S1/2,26,36/37/39,45,61
oxid chromitý: zdraví škodlivý, R 20/21/22,36/37/38, S26,36/37

Obr. 31: Amoniak je katalyticky oxidován ve skleněné láhvi

Postup: Nejvhodnější formou oxidu chromitého pro tuto reakci je ta, kterou získáme tepelným rozkladem 
dichromanu amonného (pokus známý jako „sopka na stole“). 

Nejprve je třeba připravit reakční aparaturu. Ke kovovému kelímku přidrátujeme zevnitř úzkou 
kovovou trubičku (může pomoci třeba stará anténa z televize). Konec trubičky dosahuje několik milimetrů 
nad dno kelímku. K hornímu konci trubičky připevníme přes plastovou hadičku balonek používaný při 
bezpečnostním pipetování. Ten bude sloužit pro foukání vzduchu zvenčí. Poté oxidem chromitým naplníme 
polovinu kovového žíhacího kelímku a zahříváme v nejteplější části plamene. 
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Předtím jsme do skleněné nádoby nalili 50 mililitrů 35% amoniaku. Otevřené hrdlo láhve jsme 
zalepili izolepou, aby se vytvořily uvnitř láhve nasycené páry amoniaku bez toho, aby plyn difundoval ven 
z nádoby.

Po rozžhavení práškového oxidu chromitého okamžitě přeneseme kelímek do láhve, a sice pomocí 
propálení tenké vrstvy izolepy. Horní konec trubičky musí dosahovat ven z láhve a hadička by měla být 
dlouhá aspoň 20 centimetrů a celá vyčnívat ven. Přidržujeme kovovou trubičku s kelímkem asi v polovině 
výšky nádoby a neprodleně stlačíme několikrát za sebou balonek připevněný k trubičce s kelímkem. 
Pozorujeme vznik oranžovo-červených jisker. 

Efektní je provedení reakce v zatemněné místnosti.
Vysvětlení: Mechanismus reakce je dost komplikovaný. Pokud reakce probíhá ve volném prostředí, je 
většina dusíku z amoniaku oxidována na dusík a vodu. V tomto případě nevzniká žádný oxid dusičitý. Pokud 
experiment provedeme v uzavřené nádobě, jako v tomto případě, potom oxidace dusíku z amoniaku probíhá 
až za vzniku oxidu dusnatého, který přechází na oxid dusičitý a poté na dusičnan amonný.
Bezpečnost: Sloučeniny chromu v oxidačním čísle VI i III (dichroman použitý na přípravu oxidu chromitého 
o „velkém povrchu“) dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chrom v oxidačním stavu VI je karcinogenní. 
Pokus provádíme nejlépe v digestoři nebo v dobře větrané místnosti. Páry amoniaku dráždí pokožku a jsou 
jedovaté.

Rovnice:

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O                                                 

2 NO + O2 → 2 NO2                                               

4 NO + 4 NH3 + 3 O2 + 2 H2O → 4 NH4NO3                            

Poslední reakce je katalyzována oxidem chromitým.

„SLONÍ PASTA“ (ROZKLAD PEROXIDU VODÍKU JODIDOVÝMI IONTY)

Pokus (včetně vysvětlení) byl proveden podle návodu uvedeného na IZ 6 s tím, že byl modifikován 
pro kilogramová množství použitých výchozích látek a filmování proběhlo za účelem zvýšení motivačního 
působení v prostředí malého bazénu.

Pokus sice demonstruje katalyzovanou reakci, ale žáci by měli být upozorněni také na to, že rychlost 
prezentovaného chemického děje je zvýšena přítomností peroxidu vodíku o vysoké koncentraci. Oproti 
původnímu návodu v IZ 6 jsem uvedenou chemickou reakci zrychlil i použitím čistého práškového jodidu 
draselného místo doporučovaného nasyceného roztoku. Žáci si tak uvědomí vliv koncentrace reaktantů na 
reakční rychlost.

Očekávaný výstup

Žák dokáže:

- napsat vzorce použitých chemických látek, u organických i strukturní

- porovnat společné a rozdílné vlastnosti látek a porovnat jejich struktury

- odhadnout produkty reakce na základě pozorování videopokusu a odvodit podstatu         

pozorovaných dějů

Pomůcky: kádinka 2000 ml nebo odměrný válec 2000 ml, dvě kádinky 100 ml, skleněná tyčinka, dělená 
pipeta, odměrný válec
Chemikálie: KI, prostředek na mytí nádobí (např. JAR), destilovaná voda, peroxid vodíku 30%
Bezpečnost:
jodid draselný: zdraví škodlivý, R42/43, S22,26,37/39
peroxid vodíku: oxidující, žíravý, R5,8,20/22,35, S1/2,17,26,28,36/37/39
Postup:  Do dvoulitrového odměrného válce nebo kádinky se nalije 5 ml prostředku na mytí nádobí. Do jiné 
kádinky dáme 50 ml H2O2  a do další kádinky na 100 ml přidáme čerstvě připravený vodný roztok KI (10 g 
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KI na 10 ml dest. vody). Poté obsah obou malých kádinek rychle  a naráz přelejeme do velkého válce 
s JARem na nádobí a vzápětí lehce a krátce směs promícháme.

Po velmi krátké době několika sekund vzniká ze směsi ve velkém válci velký objem žluté pěny, 
která přetéká i na laboratorní stůl.

Obr. 32: Prostředek na mytí nádobí napěněný plynným kyslíkem z rozkladu peroxidu vodíku. Reakce je 

provedena opět netradičně na školním dvoře a s množstvím chemikálií řádově v kilogramech.

Vysvětlení: Jodid draselný katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík. 

Vznikající plynný kyslík zaujímá mnohem větší objem něž v původní směsi ve válci a 

prostředek na nádobí je napěněn. Žlutá barva pěny je způsobena uvolněným jódem. Reakce 

je prvního řádu jak vzhledem k peroxidu, tak i jodidu. Reakce je rovněž exotermická, 

teplota rekční směsi prudce vzrůstá. Katalyticky působí jodidové ionty.

Rovnice:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

H2O2 + I- →  IO - +H2O

H2O2 + IO - → I - + H2O + O2
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6.2.2 Vliv velikosti plošného obsahu reaktantů 

Návody k provedení chemických pokusů v kapitole 6.2.2 „bouchací kuličky“ a 

„americký dělostřelecký granát“ (včetně vysvětlení) byly převzaty z monografie (Conkling

1985). Veškeré pokusy byly pro digitalizaci modifikovány. Zejména jsem použil „větší“

množství chemikálií. Opět je nutno varovat před značnými bezpečnostními riziky 

spojenými s reálným provedením těchto pyrotechnických pokusů. Doporučuji pouze 

promítání zfilmovaných chemických dějů ve zdigitalizované formě.

„BOUCHACÍ KULIČKY“ (RYCHLÁ REAKCE PRÁŠKOVÉHO HLINÍKU)

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- porovnat reaktivitu chemických látek podle jejich granulace a zdůvodnit

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: chemická lžička, třecí miska s tloučkem, tři kamínky křemene velikosti cca 3 cm
Chemikálie: hliník ve formě velmi jemného prášku (pudru) a ve formě fólie (alobal), manganistan draselný
Bezpečnost:
hliník práškový: hořlavý, R 15,17, S 7/8,43
manganistan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R8,22,50/53, S2,60,61
Postup: V třecí misce rozetřeme na jemný prášek 3 gramy KMnO4 a smísíme na velkém filtračním papíře se 
2 gramy hliníkového prášku (velmi malé zrnitosti). Obě složky musí být ve velmi suchém stavu. Mícháme 
velmi opatrně a přesypáváním z papíru na papír. Poté směs přemístíme do hliníkové fólie tvaru čtverce o 
velikosti strany 20 cm. Do vytvořené „práškové hromádky“ opatrně vložíme tři kamínky a vše zabalíme do 
fólie. Kuličku je třeba stlačit, ale ne velkou silou, aby nedošlo k předčasné explozi. Vše provádíme 
v pracovních rukavicích. Vytvořenou kuličku prudce hodíme o betonovou podlahu na volném prostranství a 
náraz kamínků o sebe iniciuje chemickou reakci.
Bezpečnost: V žádném případě nelze roztírat oba reaktanty, tedy oxidační činidlo s „palivem“, dohromady 
v třecí misce. Při mačkání bouchací kuličky do hliníkové fólie se vyvarujeme vyvíjení nadměrného tlaku. Při 
práci s pyrotechnickými směsmi máme ochranný štít a raději staré silné rukavice.
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Obr. 33: Explozivní průběh reakce manganistanu draselného a práškového hliníku

Vysvětlení: Reaktivita látek roste se zvětšujícím se obsahem vzájemných kontaktních 

ploch. Podle srážkové teorie dojde v daném časovém úseku ke většímu počtu vzájemných 

srážek reagujících částic. Hliník a manganistan draselný ve formě „pudrů“ jsou velmi 

reaktivní. Aktivační energie reakce pochází z jiskry, případně jen z tepla uvolněného po 

nárazu kamínků, které stačí k zahájení reakce. Hliník vystupuje jako palivo, přičemž se 

využívá jeho vysoké afinity ke kyslíku (zde obsaženém v manganistanu). Manganistan 

draselný je účinné oxidační činidlo. 

Rovnice: Reakce proběhne podle reakčního schématu: 

4 Al + 6 KMnO4 → 2 Al2O3 + 3 K2MnO4 + 3 MnO2

„AMERICKÝ DĚLOSTŘELECKÝ GRANÁT“

(RYCHLÁ REAKCE CHLORISTANU DRASELNÉHO S PRÁŠKOVÝMI KOVY)

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- porovnat reaktivitu chemických látek podle jejich granulace a zdůvodnit rozdíly

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: novinový papír, lepidlo, zápalnice, vrták, 
Chemikálie: viz Tabulka 4 – podle typu bleskového prachu, který chceme připravit
Bezpečnost:
práškový hliník: hořlavý, R 15,17, S 7/8,43
síra: hořlavá, R11, S 16,26,36
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sulfid antimonitý: zdraví škodlivý, R40, S(2),22,36/37
chloristan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, R9,22, S13,22,27
Postup: M-80 je označení dělobuchů používaných v americké armádě při výcviku jako simulace výbuchu 
střeliva (funkčně i chemickým složením jsou podobné českým výbuškám). Originální dělobuch M-80 je 
papírová trubice dlouhá cca 4cm, 1,4cm v průměru, naplněná „bleskovým prachem“ o hmotnosti 2,9-3,0g. M 
80 bývají někdy také nazývány ,,stříbrné petardy", název pochází z intenzivního „stříbrného záblesku“ při 
výbuchu.
Bezpečnost

Tyto petardy nejsou volně prodejné, protože obsahují velké množství výbušné směsi a mohou 
způsobit poměrně vážné zranění. Jsou známy případy, kdy výbuch této petardy v ruce utrhnul prsty (při 
odpalu používejte takovou délku zápalnice, aby hořela alespoň 15 sekund). Dodržujte maximální opatrnost, 
poněvadž všechny uváděné směsi jsou brizantní výbušniny a i malé množství může snadno způsobit trvalá 
zranění! Tento pokus by měl provádět jen zkušený demonstrátor. V žádném případě nepřipravujte směsi o 
celkové hmotnosti přesahující 5 gramů. Údaje o složení dělobuchových směsích uvádí následující tabulka:

Bleskové prachy vhodné pro náplň M-80 

název: % KClO4 % Al % Sb2S3 % S

Flash č.1 64 % 22 % 4 % 10 %

Flash č.2 66 % 17 % 17 % -

Flash č.3 66 % 17 % 8,5 % 8,5 %

Standard M-80 flash 70 % 30 % - -

Thunder flash 50 % 23 % 27 % -

Tab. 5: „Bleskové prachy“

Obr. 34: Exploze reakční směsi „bleskový prach thunder flash“

Nejvýhodnější z hlediska akustické působivosti jsou první 3 kompozice bleskových prachů (flash 
č.1, 2 a 3), obsahující vedle chloristanu a hliníku i sulfid antimonitý, který silně „prohlubuje zvukový efekt“. 
Tyto 3 směsi se nejčastěji používají v náplni M-80. Kompozice označená jako ,,Standardní flash" je běžně 
používaná blesková výbušnina do petard. Poslední slož s názvem Thunder flash obsahuje menší množství 
KClO4, takže má menší ,,trhací sílu", rozhodně však není dobré sílu této výbušniny podceňovat. Právě na 
přípravu relativně bezpečnějšího Thunder flashe se zaměříme.
A) Tenký novinový papír se z jedné stany natře vodným lepidlem a omotá kolem vhodné předlohy tak, aby 
vznikla trubice vnitřního průměru 14-15mm, délky 40mm a síly stěn 2,5mm (tedy vnější průměr 19-20mm). 
Namotanou trubici vysušíme na předloze nad topením nebo pomocí horkého vzduchu a sundáme z formy.
B) Jeden konec trubice natřeme zevnitř lepidlem a uzavřeme „ucpávkou“ vyrobenou z vytvarovaného a 
silného kartónového papíru. Okolí „ucpávky“ zpevníme lepidlem. Do dutinky s vlepenou zápalnicí nasypeme 
kolem 2g jedné z uvedených „bleskových směsí“. Kompozice by měla odhadem zaujímat 3/4 objemu 
dutinky. Místo papíru můžeme použít i plastové zátky. Po vsunutí zápalnice zakápneme okolí otvoru silně 
viskózním lepidlem a necháme dokonale vyschnout.
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C) Trubici s naplněnou složí uzavřeme „ucpávkou“ stejným způsobem jako v předešlém případě a dobře 
zalepíme lepidlem. Po zaschnutí je dělobuch hotov.

Obr. 35: Detailní snímek explozivní reakce směsi „flash 1“

Vysvětlení: Chloristan draselný funguje jako silné oxidační činidlo, hliník se sulfidem 

antimonitým jako paliva (redukční komponenty). Všechny uvedené reaktanty jsou v jemně 

práškové formě, a proto chemické reakce probíhající v dělobuchu jsou značně rychlé. Je 

známo, že plošný obsah reaktantů je jedním z faktorů ovlivňujících reakční rychlost: 

S rostoucí velikostí plošného obsahu zrn reaktantů roste rychlost chemické reakce.

Reakční schémata:

2 Sb2S3 + 9 O2 → 6 SO2 + 2 Sb2O3

3 KClO4 + 8 Al → 3 KCl + 4 Al2O3

Zajímavosti (viz Conkling 1985): Výše uvedené směsi lze rozdělit podle mnoha charakteristik. Nejvíce 
přehledné je rozdělení podle typu oxidačního činidla; a to na:
-dusičnanové (draselný, sodný, barnatý, strontnatý, olovnatý, amonný)
-chlorečnanové (chlorečnan draselný, sodný, barnatý, strontnatý)
-chloristanové (chloristan draselný, amonný, sodný) 
-ostatní (oxid olovnato-olovičitý, oxid olovičitý, oxid manganičitý a jiné oxidy kovů, dichromany, 
manganistany, peroxidy, sírany…)
„Palivy“ bývají nejčastěji:
síra, uhlík, sulfid antimonitý, fosfor, kovy (Al,Mg,Ti,Zn,Fe,Sb) – na bázi kovových prachů, sacharidy, 
mouka aj. organické látky.

Mimoto existují kompozice, které neobsahují oxidační činidlo (přesněji žádná ze složek neobsahuje 
kyslík). Jedná se převážně o směsi kovů se sulfidy.
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Obr. 36: Exploze reakční směsi „flash 2“

Síla efektu:
„Nejpronikavější“ zvukové efekty vytvářejí směsi na bázi chloristanu a chlorečnanů (ještě lepší jsou 

na bázi dusičnanu amonného), zvuk má vysoký obsah „basové“ složky, takže „duní“ jako letecká puma.
Dusičnanové kompozice jsou v tomto ohledu slabé, zato však více bezpečné. Přídavek kovů ve 

formě prachu silně zvyšuje pronikavost a ostrost efektu a zároveň i akceleraci prachu. Zcela „nejdunivější“
kompozice obsahují kombinaci chlorečnanů, chloristanů a práškového hliníku. Jsou to tzv. bleskové prachy
(flash powders). Poznáte je podle stříbro-šedé barvy, zapáleny rychle shoří za silného světelného efektu a 
záblesku.

Je také dobré znát jejich kritické množství. To je takové množství volně sypané výbušniny, které 
může zapálením plamenem na volném prostoru ihned explodovat. Toto množství je u bleskových prášků 5-
30g.

Obr. 37: Exploze reakční směsi „flash 3“
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6.3 Experimenty k tématu „termochemie“

Hlavní didaktické cíle digitalizovaných chemických experimentů k tématu 

„termochemie“ jako součásti FMDP uvádím formou očekávaných výstupů – Žák:

-rozpozná exotermickou reakci na základě pozorování

-aplikuje pojmy entalpie a entropie při výkladu termochemických dějů

-zhodnotí význam exotermických dějů pro život na Zemi

-uvede příklady využití exotermických dějů v každodenním životě a chemické výrobě

-určí reakční teplo dané reakce na základě hodnot spalných nebo slučovacích tepel

6.3.1 Endotermický děj

„MRAŽENÍ BEZ LEDU“

(VZRŮST ENTROPIE PŘI REAKCI RHODANIDU AMONNÉHO)

Tento chemický pokus (včetně vysvětlení) byl převzat z IZ 11. Ve zdigitalizované formě byly 
použity pro zvýšení atraktivity a motivačního působení zrychlené záběry, umožňující pozorovat „pomalu“
probíhající chemický děj. 

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu poznat endotermickou reakci

- vysvětlit rozdíl mezi entropií a entalpií

- objasnit vliv změny entropie a změny entalpie na změnu Gibbsovy energie

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: Kádinka 500 ml, teploměr, chemická lžička
Chemikálie: rhodanid (thiokyanatan) amonný, oktahydrát hydroxidu barnatého
Bezpečnost:
rhodanid amonný: zdraví škodlivý, R20/21/22-32, S13
hydroxid barnatý: zdraví škodlivý, žíravý, R20/22-34, S29-36/37/39-45
Postup: K 32 gramům Ba(OH)2 . 8 H2O ve 150 ml vody přidáváme po lžičkách pevný NH4SCN. Do kádinky 
je zasunutý teploměr. Dochází k rapidnímu poklesu teploty v soustavě až o 25˚C!

Vysvětlení: Značný vzrůst entropie (495 Jmol-1K-1) systému (viz rovnice – ze tří 

výchozích částic vzniká celkem 13 molekul produktů) převyšuje endotermický charakter 

reakce (reakční teplo je +102,2 kJmol-1), a proto je reakce spontánní. Poněvadž je reakce 

endotermická, je odváděno teplo z okolí soustavy, a tak dochází k ochlazení roztoku 

v kádince až na -3˚C. Teplota tuhnutí čisté vody je sice za standardních podmínek 0˚C, ale 

vzhledem ke kryoskopiskému efektu dojde ke snížení teploty tání roztoku oproti čistému 

rozpouštědlu (zde voda). Tyto koligativní vlastnosti závisí pouze na počtu rozpuštěných 

částic a nikoli na rozpouštěné látce jako takové. Společnou příčinou všech koligativních 
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vlastností je snížení chemického potenciálu rozpouštědla v roztoku oproti čistému 

rozpouštědlu.

Rovnice: V soustavě dochází k následující reakci vyjádřené chemickou rovnicí:

Ba(OH)2 . 8 H2O + 2 NH4SCN → Ba(SCN)2 + 2 NH3 + 10 H2O

Zajímavosti (převzato z IZ 24): Absolutní nula byla poprvé navržena Guillaumeem Amontonsem v roce 
1702, který zkoumal vztah mezi tlakem a teplotou v plynech. Chyběly mu dostatečně přesné teploměry. Proto
byly jeho výsledky velmi nepřesné, přesto prokázal, že tlak plynu se zvětší asi o jednu třetinu mezi 
“chladnou” teplotou a bodem varu vody. Jeho práce jej dovedla k teorii, že dostatečné snížení teploty by 
vedlo k úbytku tlaku. Problém ovšem byl, že všechny reálné plyny zkapalní během zchlazování k absolutní 
nule.

V roce 1848 William Thomson, hrabě Kelvin (lord Kelvin of Largs), navrhnul termodynamickou 
teplotní stupnici. Toto pojetí se vymanilo z omezení plynných látek a definovalo absolutní nulu jako takovou 
teplotu látky, ve které již nelze okolí odebírat žádné další teplo. Absolutní nuly nikdy nebylo dosaženo a 
navíc to není ani podle 3. věty termodynamické teoreticky možné.

V roce 2003 kolektiv vědců z Massachusetts Institute of Technology v Cambridge: A.E. Leanhardt, 
T.A. Pasquini, M. Saba, A. Schirotzek, Y. Shin, D. Kielpinski, D.E. Pritchard i W. Ketterle dosáhl do té doby 
nejnižší mechanicky dosažené teploty 450 pikokelvinů.

6.3.2 Exotermický děj doprovázený zvukovými efekty

„EXPLOZE S JISKRAMI V BAZÉNU“

(EXOTERMICKÁ REAKCE MANGANISTANU DRASELNÉHO A SÍRY)

Návod k provedení tohoto chemického pokusu (včetně vysvětlení) byl převzat z monografie 
(Conkling 1985). Pokus byl přizpůsoben školním podmínkám a zohlednil jsem požadavek žáků, aby probíhal 
co nejefektněji. Zejména proto jsem použil „větší množství chemikálií“. Opět je nutno varovat před značnými 
bezpečnostními riziky spojenými s reálným provedením tohoto pokusu. Doporučuji pouze promítání 
nafilmovaných chemických dějů ve zdigitalizované formě.

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu poznat exotermickou reakci

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: třecí miska s tloučkem, papír, dřevěná tyčinka
Chemikálie: KMnO4, Al (hliníkový prášek), síra
Bezpečnost:
hliník práškový: hořlavý, R 15,17, S 7/8,43
síra: hořlavá, R11, S 16,26,36
manganistan draselný: oxidující, zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R8, 22, 50/53, S2,60,61
Postup: Připravíme si nejprve směs chemikálií o této hmotnostní procentualitě: KMnO4 (manganistan 
draselný) 65-60%, Al (hliníkový prášek) 20%, síra15-20%.
1. V třecí misce nejdříve odděleně rozetřeme práškový KMnO4 a práškovou síru. Při roztírání by se totiž 
mohla velmi snadno směs síry s manganistanem zapálit. Je nezbytné se rozetření vyhnout a používat pouze 
oddělené roztírání jednotlivých složek a promíchávání síry s manganistanem uskutečnit až na listu papíru.
2. Pozor, směs nepromícháváme třepáním v kovových nebo plastových nádobách, tato operace je 
nebezpečná, může dojít k elektrizaci (zejména síra snadno přejímá elektrický náboj) a k výbuchu. Zcela 
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ideální je promíchávat směs v dřevěné nádobě nebo ještě lépe pouze nasypat všechny složky na papír a 
dřevěnou tyčinkou opatrně promíchávat.

3. Kvalitu směsi odzkoušíme jejím nabráním v množství 0,1 g na párátko a zapálením. Směs by 
měla prudce shořet (vzbuchnout) se zábleskem. Hoří-li příliš pomalu, je nejspíše málo homogenní a musíme 
ji znovu promíchat. Tímto je „bleskový prach“ hotov a můžeme jím plnit papírové dutinky. 
Konstrukce papírového obalu (dutiny) 

Pro množství pod 5g je účelné dodržovat určité vlastnosti jejího obalu. Jde zejména o poměr délky 
dutinky k vnitřnímu průměru. Tento poměr má být minimálně 9:1, v praxi to vypadá takto: Papírová dutinka 
má délku 36mm, aby splňovala uvedený poměr, musí být její vnitřní průměr 4mm (36:9 = 4mm).

Výbušná směs musí zaujímat celou tuto délku, trubičku tedy připravíme o něco delší – asi 50mm 
(2x7mm pro „ucpávky“ na obou koncích). Při použití jiných parametrů dutinky (za předpokladu, že směsi
bude méně než cca 2-5g), zejména při relativně malé délce dutinky k jejímu vnitřnímu průměru, bude 
zvukový efekt značně oslaben o 20-60%. Příčinou této vlastnosti je v podstatě rychlost přechodu hoření v 
explozi (akcelerační a rozptylový efekt), která souvisí s průměrem a délkou směsi (obdobně se chovají i 
třaskaviny v rozbušce – při delším sloupci třaskaviny je iniciace účinnější než při větším průměru).

Co budeme potřebovat:
- novinový papír 
- „bleskovou směs“ (asi 0,4 -0,5g)
- zápalnici 
- epoxid (nebo tmel či sádra) 
1. Novinový papír nastříháme na dlouhé pásky široké 50mm, které z jedné strany natřeme lepidlem. Proužek 
pak omotáme kolem tužky, nebo podobné kulaté předlohy o průměru 5mm.
2. „Motáme“ tak dlouho, až je síla stěn minimálně 1,5mm.
3. Jeden konec dutinky ucpeme nejprve jemným papírem a pak zatmelíme sádrou nebo rychletuhnoucím 
tmelem či epoxidem. Stačí jen malé zakápnutí lepidlem nebo tmelem. Délka ucpávky je cca 7mm.
4. Do dutinky nasypeme reakční směs a vložíme zápalnici. Spotřeba bude 0,5g „bleskového prachu“ na jednu 
petardu. Směs nestlačujeme, stlačená kompozice by nemusela vybuchnout, ale pouze vyhořet.
5. Nakonec utěsníme nejprve papírem a potom tmelem nebo epoxidem. Délka ucpávky bude opět 7mm. Po 
zatvrdnutí ucpávky je petarda hotova. 

Obr. 38: Jiskry vznikající při oxidaci železných pilin působením manganistanu draselného.
               Reakce probíhá formou explozivního hoření.

Vysvětlení: Síra i hliník souží jako paliva (redukční činidla), kdežto manganistan draselný 

jako oxidační činidlo. Reakce je iniciována sírou (kvůli dosažení iniciační teploty pro 

reakci hliníku s manganistanem). Síra je oxidována na SO2 a uvolňuje se teplo, vzápětí 

reaguje i hliník, který odebírá kyslík z molekul manganistanu za vzniku oxidu hlinitého. 
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Reakce je silně exotermická, můžeme pozorovat proud jisker vznikající při oxidování

hliníku.

Reakční schéma:

4 Al + 6 KMnO4 → 2 Al2O3 + 3 K2MnO4 + 3 MnO2

Zajímavosti (viz CONKLING 1985): Proč nemůžeme použít KMnO4 ve směsi s organickými látkami? 
Zkusme si na pár krystalků manganistanu kápnout kapku glycerinu. Manganistan totiž velmi intenzivně 
reaguje s některými organickými sloučeninami (glycerin, sacharidy, oleje) a takováto směs se samovolně 
vznítí. Ve směsích s ostatními látkami – sírou (sráženou a přečištěnou) a hliníkem – je relativně stabilní.

Uvedená explozivní směs je nazývána také jako flash číslo 9 a pro použití v petardách byl flash č.9 
již zakázán, a to pro nižší stabilitu a zejména vyšší brizanci této výbušniny! 

6.3.3 Dehydratace

„PŘEMĚNA CUKRU NA UHLÍ“

(DEHYDRATAČNÍ ÚČINKY KYSELINY SÍROVÉ)

Návod k provedení tohoto pokusu (včetně vysvětlení) byl převzat z IZ 6, a sice opět v pozměněné 
podobě. Respektoval jsem požadavek maximálního motivačního působení. Pro větší působivost 
digitalizovaného chemického děje jsem použil „větší množství“ výchozích látek.

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu poznat exotermickou reakci

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

- prostřednictvím pozorování videopokusu vysvětlit složení organických látek, zejména 

sacharidů

Pomůcky: kádinka 500 ml, dělená pipeta, filtrační papír, skleněná tyčinka, odsávací baňka, Büchnerova 
nálevka
Chemikálie: sacharosa, 20 ml konc. kyseliny sírové, roztok chloridu barnatého (10%)
Bezpečnost:
Reakce probíhá velmi rychle za současného uvolnění tepla a vývinu SO2. Nezbytné jsou gumové rukavice, 
zachovat odstup a pokus provádět nejlépe v digestoři.
kyselina sírová: žíravá, R35, S1/2,26,30,45
oxid siřičitý: R34 , S(1/2) S 9,S26, S36/37/39, S 45
Postup: 35 gramů sacharosy nasypeme do kádinky o objemu 500 ml, přelijeme 20 ml koncentrované 
kyseliny sírové a směs promícháme skleněnou tyčinkou. Cukr v kádince postupně hnědne a černá. Během 
cca pěti minut dojde k napěnění černé směsi a výraznému několikanásobnému zvětšení objemu celé hmoty. 
Po deseti minutách přelijeme přes černou směs opatrně 200 ml vody a dobře promícháme, pak odsajeme na 
Büchnerově nálevce. Směs proplachujeme až do negativní reakce na sírany (roztokem BaCl2 v HNO3

provedeme zkoušku na přítomnost síranových iontů). Výsledkem je zisk čistého aktivního uhlí.
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Obr. 39: Dehydratační účinky koncentrované kyseliny sírové projevující se „zuhelnatěním cukru“
odebíráním molekul vody z molekul sacharidu

Vysvětlení: Sacharosa patří do skupiny látek dříve nazývaných uhlohydráty (dnes 

sacharidy). Silně hygroskopická látka jako kyselina sírová způsobuje dehydrataci tohoto 

disacharidu, přičemž vzniká čistý uhlík.

Reakční schémata:

C12H22O11 → 12C + 11 H2O

C + 2 H2SO4  → CO2 + 2 SO2 + 2 H2O

Zajímavosti (převzato z IZ 23): V roce 1747 berlínský chemik Andreas Marggaraf rozpoznal cukr v kořenu 
cukrové řepy. Zpočátku to byla pouze kuriozita. Výroba cukrové řepy se výrazně rozvinula až za 
napoleonských válek, kdy bylo přerušeno obchodní spojení s Anglií. Dnes tvoří řepný cukr (sacharosa) asi 
30 % z celkové produkce cukru. Nejvíce cukru (ale ne řepného) se dnes vyrábí v zemích s teplým klimatem,
jako je Indie, Čína, Brazílie a v zemích v Karibské oblasti.

V historii výroby cukru lze nalézt i „českou stopu“. V roce 1841 Jakub Kryštof Rad z Dačic vyrobil 
první kostku cukru. Používání tohoto výrobku, tehdy nazývaného čajový cukr, se rychle rozšířilo a dnes již je 
prodej kostkového cukru samozřejmostí.

Obr. 40: Strukturní vzorec sacharosy



124

„PLAMEN Z VÝTAŽKU Z MRAVENCŮ“

(PŘÍPRAVA A REAKCE OXIDU UHELNATÉHO)

Tento pokus je popsán na IZ 11. Protože jsou žáci z filmů a televize zvyklí na netradiční a 
neobvyklé provedení pokusů klipovou formou, doplnil jsem reálný zvuk z natáčení pokusu hudebním 
doprovodem. 

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu poznat exotermickou reakci

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: frakční baňka, dělící nálevka, stojan, 2 držáky, zátky, trubička, pryžová spojka, kahan
Chemikálie: H2SO4 konc., HCOOH konc.
Bezpečnost: 
kyselina mravenčí: žíravá, R35, S23,26,45
kyselina sírová: žíravá, R35, S1/2,26,30,45
oxid uhelnatý: extrémně hořlavý, toxický, R12, R23, R33, R48, R61, S9, S16, S33, S45, S53
Postup: Celou aparaturu umístíme v digestoři. Ke 100 ml H2SO4 ve frakční baňce přiléváme opatrně z dělící 
nálevky 50 ml HCOOH. Skleněný stonek dělící nálevky prochází zátkou a končí asi 3 cm nad hladinou 
kyseliny sírové ve frakční baňce. Frakční baňku zahříváme mírným plamenem. Jakmile se začne vyvíjet 
plyn, počkáme asi deset vteřin a poté zapálíme unikající plyn na konci skleněné trubičky vycházející 
z frakční baňky. Ten hoří jasně modrým plamenem. 

Vysvětlení: Dehydratační schopnosti kyseliny sírové se projevují při smíchání s kyselinou 

mravenčí. Uvolňuje se hořlavý oxid uhlenatý, který je jedovatý, a proto pokus provádíme 

v digestoři, navíc jen v malém množství.  

Bezpečnost: Kyselina sírová a mravenčí jsou žíraviny. Oxid uhelnatý je hořlavý a jedovatý 

plyn, přičemž v určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Rovnice: Celá reakce probíhá za přítomnosti H2SO4 podle rovnice:

HCOOH → H2O + CO 

Zajímavosti (převzaty z IZ 25):

Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví neboť jeho vazba s hemoglobinem je 200x až 300x 
pevnější než vazba kyslíku na hemoglobin. U postiženého je typické „třešňové“ zbarvení kůže a sliznic. 
Otrava CO se vyskytuje např. v uzavřených prostorech, kde běží spalovací motory nebo při špatném 
odvětrávání plynových spotřebičů. První pomoc postiženému spočívá v přerušení kontaktu s daným 
prostředím (vyvětrat, vynést z prostoru), nebo případně v použití kyslíkové bomby. Pokud by došlo k zástavě 
dechu, je třeba resuscitovat. V této souvislosti je třeba poznamenat, že běžná plynová maska před účinky 
oxidu uhelnatého nechrání. Proto se používala, a v některých případech stále používá, maska s takzvanou 
hopkalitovou vložkou. Hopkalit je historický název pro směs oxidů manganičitého, měďnatého, kobaltnatého 
a stříbrného. Tato směs působí jako katalyzátor oxidace oxidu uhelnatého na oxid uhličitý.

Již koncentrace 0,05 %, tj. 500 ppm, či asi 450 mg CO v m3 může zablokovat funkci u 50 % 
hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí.

Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. 
v kopřivách.
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6.3.4 Exotermický děj doprovázený emisí světla

KAPALNÉ ŽELEZO (EXOTERMICKÁ REAKCE HLINÍKU S OXIDEM KOVU)

Tento pokus, jehož provedení pro digitalizaci jsem modifikoval podle popisu na IZ 6, patří mezi 
pokusy, u nichž je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Vzhledem ke značným bezpečnostním rizikům jej 
doporučuji pozorovat pouze ve zdigitalizované podobě.

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu poznat exotermickou reakci

- vytvořit na základě pozorování videopokusu hypotézu o produktech reakce

Pomůcky: kovová miska, písek, zápalnice, Bunsenův kahan, nehořlavá podložka, papír
Chemikálie: práškový oxid železitý, práškový hliník, síra, dusičnan draselný
Bezpečnost: 
hliník práškový: hořlavý, R 15,17, S 7/8,43
síra: hořlavá, R11, S 16,26,36
dusičnan draselný: oxidující, R 8, S 17,24/25
Postup: Smísíme suchý, jemně práškový hliník se suchým oxidem železitým v hmotnostním poměru 2:1 a 
důkladně promícháme. Takto jsme získali takzvaný TERMIT. Dále si připravíme iniciační směs, a to ze 4 
gramů síry a 3 gramů dusičnanu draselného. Obě látky opatrně mícháme bez vyvíjení tlaku přesypáváním na 
papírové podložce. Je důležité, aby termit byl dokonale suchý, aby extrémně horký materiál prudce 
nevystříkl z tyglíku. Jednotlivé komponenty by měly být odděleně vysušeny při teplotě 125˚C v elektrické 
sušárně. Ještě lepší je směs zahřívat v mírném plameni (použijeme podložku, aby se plamen nedostal do 
přímého kontaktu se směsí termitu), tím se totiž odstraní vzduchové bubliny ve směsi, která se stane 
kompaktnější. Následně dosáhneme vyšších teplot, protože celek směsi je tepelně vodivější (vzduch je 
výborný tepelný izolant). K dispozici by měl být sněhový hasící přístroj, nikoli voda na hašení (možnost 
vzniku vodíku!). Přihlížející nesmějí být blíž než 5 metrů od reakční směsi, a proto celou demonstraci 
provádímě na volném prostranství, provedení v laboratoři vyžaduje zkušeného demonstrátora.

Po vychladnutí termitu (je nutné se řádně přesvědčit) vytvoříme v kovové misce podložené pískem 
na nehořlavé podložce malou „hromádku“, na jejímž vrcholu vytvoříme důlek, do něhož nasypeme iniciační 
směs. Vznikla tak jakási „sopka“, do jejíhož vrcholu vsuneme dostatečně dlouhou zápalnou šňůru, poněvadž 
lze dosáhnout teploty asi 2500˚C.
Vysvětlení (převzato z IZ 6): Krátce poté, kdy byl poprvé izolován kovový hliník, Sainte-Claire a Wöhler 
nezávisle na sobě zjistili, že hliník smíchaný v práškové formě nebo v podobě granulek s oxidy některých 
kovů, zredukuje tyto kovy za uvolnění tepla, které roztaví kov. Na základě těchto poznatků byl navržen 
proces Goldschmidtem, který roku 1898 rozvíjel na komerční bázi práci Clauda Vauntina a Hugha Picarda 
v Londýně. Goldschmidt sledoval ekonomickou stránku výroby hliníku a zvyšující poptávku po něm, která 
narůstala poté, co Héroultův a Hallův proces výroby hliníku v pecích vytlačil nákladný sodíkový redukční 
způsob výroby. Předtím, než byl hliník používán jako redukční činidlo, představoval tento kov jen vědeckou 
kuriozitu. Goldshmidt získal buď čistý kov nebo slitinu kovu s hliníkem z oxidů chromu, manganu, železa, 
mědi, titanu, molybdenu, niklu, kobaltu, zirkonia, vanadu, niobu, tantalu, ceru, thoria, barya, vápníku, sodíku, 
železa, olova, wolframu a cínu.

Při termitových reakcích je sloučenina kovu redukována jedním nebo několika kovy nebo slitinami 
kovů takovým způsobem, že pokud je reakční směs zapálena v jednom svém místě, reakce probíhá 
rovnoměrně tak, že po kompletní oxidaci redukující látky vzniká tekutá struska, zatímco zredukovaný kov je 
získán ve formě homogenního tvaru. Pokud je oxid kovu použit v nadbytku, redukovaný kov je neznečištěný 
prvkem použitým jakožto redukční činidlo. Goldschmidtovy významné objevy zahrnovaly i možnost 
zažehnout reakční směs prostřednictvím zápalnice, místo zahřívání směsi do okamžiku iniciace. Celý proces 
bylo možné mít pod kontrolou, a tak se nabízelo jeho využití v průmyslovém měřítku. Goldschmidt také 
vymyslel důmyslná uspořádání, aby bylo možné připravovat tekuté železo pro svařování a opravování 
kolejnic a strojírenských součástek. Po mnoho let byl tento proces hojně využíván na železničních a 
tramvajových tratích nebo ve válcovnách plechu.
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Reakce práškového hliníku, použitého jako redukční činidlo při redukci oxidů kovů, je zvlášť 
vhodná při získávání elementárních kovů, jako titan a molybden, u nichž je redukční proces obtížný a 
nákladný. Tento výrobní postup je znám jako aluminotermie, nebo také Goldschmidtův proces. Jedná se o 
vysoce exotermickou reakci, z níž vzejde tavenina kovu o teplotě výrazně vyšší než je jeho teplota tání. 

Směs jemných částeček hliníku s oxidem železitým v hmotnostním poměru 2:1 je označována jako 
THERMIT. Kolejnicové díly jsou obvykle svařovány procesem, který vystihuje reakce:
Fe2O3 + 2 Al→ Al2O3 + 2 Fe  ∆H = 848,54 kJ.mol-1

Podobně jako u řady dalších reakcí mezi reaktanty v pevné fázi, i tuto reakci je obtížné iniciovat.
Během 2. světové války byl používán pomalu hořící termit v zásobnících schopných ohřívat konve 

s polévkou a další potraviny.
Bezpečnost: Demonstrace termitu by měla být provedena na volném prostranství. V ideálním případě lze 
dosáhnout teploty asi 2500˚C, proto by měla být směs s termitem podložena vrstvou písku na nehořlavé 
podložce. Je důležité, aby termit byl dokonale suchý a dále, aby extrémně horký materiál prudce nevystříkl 
z kelímku. Jednotlivé komponenty by měly být odděleně vysušeny při teplotě 125˚C. Směs nesmí být 
zahřívána v plameni, jen se uloží do exsikátoru. 

                   

                 Obr. 41: Kapalné železo vznikající redukcí oxidu železitého hliníkem.               
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6.4 Chemické experimenty k tématu „chemická rovnováha“

Hlavní didaktické cíle digitalizovaných chemických pokusů k tématu „chemická 

rovnováha“ jako součásti FMDP uvádím formou očekávaných výstupů – Žák:

-vysvětlí pojem chemické rovnováhy,

-využívá znalost Le Chatelierova principu při určování posunutí rovnováhy za změněných 

podmínek (změněná teplota, tlak),

-zapíše rovnovážnou konstantu dané reakce.

6.4.1 „Proměna modré a zlaté“

(posun rovnováhy u komplexního iontu mědi)

Provedení tohoto pokusu není sice organizačně a motoricky náročné, nicméně ve zdigitalizované 
formě vyniknou zblízka nafilmované detaily, které při reálné demonstraci nelze z větší vzdálenosti 
zpozorovat. Pokus (včetně vysvětlení) byl převzat z IZ 12.

Očekávaný výstup

Žák dovede:

- napsat vzorce použitých chemických látek

- na základě pozorování videopokusu vyslovit hypotézu o vzniklých produktech reakce

- vysvětlit vzájemný vztah mezi přímou a zpětnou reakcí a ustavení dynamické rovnováhy

Pomůcky: 500 ml Erlenmeyerova baňka, bunsenův kahan, teploměr, pipeta
Chemikálie: pentahydrát síranu měďnatého, tetrahydrát vinanu draselno-sodného, 3% roztok peroxidu 
vodíku
Bezpečnost:
vinan draselno-sodný: S22-24/25
síran měďnatý: zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí, R22-36/38-50/53, S22-60-61
Postup: 16,9 g tetrahydrátu vinanu draselno-sodného se rozpustí v 60 ml vody a přidá se 40 ml 3% roztoku 
peroxidu vodíku. Tento roztok se zahřeje na 50°C a za neustálého míchání se k němu přidá 1 ml 1 M roztoku 
CuSO4 (25 g CuSO4. 5 H2O na 100 ml vody). K této směsi přidáme 40 ml 3% peroxidu vodíku.

Po přidání roztoku CuSO4 se zbarví roztok vinanu nejprve modře, po zahřátí na cca 80°C se náhle 
změní zbarvení na zlatě oranžovou. Po přidání peroxidu vodíku se „zlatá“ sraženina rozpustí a opět se objeví 
„nebeská“ modř, která se poté náhle změní v zlatě oranžový roztok. Reakci lze vícekrát libovolně opakovat 
opětovným přidáním 40 ml peroxidu vodíku.
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Vysvětlení: Měďnaté ionty tvoří s ionty vinanovými tmavě modrý komplexní anion 
[Cu(C4H4O6)2]

2-, ten je při zvýšené teplotě redukován na zlatě oranžový Cu2O, přičemž 
vzniká CO2. Po přidání nové dávky peroxidu vodíku jsou opět oxidovány Cu+ ionty na 
ionty Cu2+, obnoví se částice [Cu(C4H4O6)2]

2- a reakce začíná znovu od začátku, protože 
po spotřebování peroxidu vodíku zvýšená teplota soustavy posouvá rovnováhu podle 
rovnice (1). Vyšší teplota posouvá rovnováhu rozkladu komplexní částice [Cu(C4H4O6)2]

2-

doprava ve prospěch produktů Cu2O, CO2. 
Reakční schémata: 

Rozklad za zvýšené teploty:

2 Cu2+ + C4H4O6
2- + 4 H2O2 → Cu2O + 2 H+ + 4 CO2 + 5 H2O                         (1)

Reakce z „oranžového zbarvení na modré“: 

H2O2 + Cu2O + 2 H+ → 2 Cu2+ + H2O + 2 OH-                                                  (2)

    Obr. 42: Ukázka rovnováhy měďnatých (modré zbarvení) a měďných (červených) komplexních iontů                                              

6.5 Efektní experimenty

Efektní pokusy neměly původně být do FMDP zařazeny. Jak však vyplynulo 

z dotazníkového průzkumu mezi žáky (viz Přílohy V, VI), z rozhovorů s nimi i z výsledků 

jejich školních písemných prací, došlo během posledních let k mírnému poklesu zájmu o 

chemii a do jisté míry i ke ztrátě motivace. Proto jsem do FMDP zařadil i efektní chemické 

pokusy, u nichž dominuje zejména motivační funkce.

6.5.1 Fluorescence kyslíku

Pokus byl převzat z IZ 6. Vzhledem k jeho časové náročnosti a značným nárokům na provedení 
(nutnost zatemnění místnosti, práce s chlorem v digestoři atd.) lze doporučit jen jeho digitalizovanou formu. 
Pomůcky: dělící nálevka, frakční baňka, promývačka, chemická vana, velká kartonová krabice
Chemikálie: NaOH, H2O2, HCl, KMnO4, led
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Bezpečnost: 
kyslík: oxidující, R8, S2,17
chlor: toxický, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, R23,36/37/38,50, S9,1/2,45
peroxid vodíku: oxidující, žíravý, R5,8,20/22,35, S1/2,17,26,28,36/37/39
hydroxid sodný: žíravý, R35, S1/2,26,37/39,45
kyselina chlorovodíková: žíravá, R34,37, S1/2,26,45

Postup: Celý pokus provádíme v digestoři. Do dělící nálevky nalijeme 50 ml 20% HCl, do frakční baňky, 
spojené s dělící nálevkou, nasypeme na dno 15 gramů KMnO4. Skleněná trubička napojená na odbočku 
frakční baňky ústí do promývačky. Do promývačky chlazené zvenčí ledem v chemické vaně nalijeme směs 
20 ml 30% H2O2 s 10 ml koncentrovaného NaOH. Neprodleně otevřeme kohout dělící nálevky s HCl a 
vyvíjíme chlor. Ten „probublává“ do promývačky. Zatemníme místnost nebo použijeme kryt z velké 
kartonové krabice s průhledem pro pozorování. Po chvíli sledujeme vznik singletového kyslíku, bublinky 
plynu světélkují „krvavě“ červenou barvou. Jev způsobila fluorescence.

               Obr. 43: Fluorescence kyslíku

Vysvětlení ( převzato z IZ 26): 
Pro vysvětlení jedinečného uspořádání elektronů v molekulovém kyslíku je nutné použít kvantovou 

teorii. LCAO model vede k k následujícímu obsazování molekulových orbitalů v základním stavu: 
O2Y(1sg)

2(1su)
2(2sg)

2(2su)
2 (3sg)

2(1pu)
4(1pg)

2. Uspořádání elektronů u kyslíku je determinováno šesti 
elektrony v p MO (molekulové orbitaly). Konfigurace spinů stavu o nejnižší energii je: O2Y (core) (px)89 
(py)89 (p*x )8 (p*y)8 . Spektroskopický term pro tento stav je 3Sg

G. Nespárované elektrony ve dvou různých 
MO vysvětlují paramagnetismus molekulárního kyslíku. Obsazení elektronů v základním stavu a v 
excitovaných stavech o nižší energii je znázorněno na obr. 20. Dva spárované elektrony obsazují tytéž pg MO 
v excitovaných stavech označovaných 1Dg. O2 (1Dg

+) je typ kyslíku o nižší energii, který chemicky reaguje 
jako 1O2. Excitační energie je 0.98 eV a poločas rozpadu je 45 minut při velmi nízkém tlaku plynu. Avšak 
srážky s ostatními molekulami způsobují mnohem kratší poločas rozpadu za normálního tlaku (14 minut). 
Stav o vyšší energii je 1Sg

+. V tomto stavu dva spárované elektrony obsazují dva různé  pg MO. Excitační 
energie je 1.63 eV a poločas rozpadu 7 sekund. Vyšší energetický stav kyslíku (1Sg

+) rychle přechází na O2

(1Dg
+) ve zkapalněném stavu. 
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Obr.44: Základní a excitované stavy atomu kyslíku (převzato z www. photobiology.com/ educational/ len2/

singox.html

Vznik singletového kyslíku

1O2 vzniká při řadě různých typů reakcí. 1Dg
+ je jediným významným stavem v kapalné fázi. Jak 1Sg

+

tak 1Dg
+ jsou význam v plynných stavech, protože mohou přecházet jeden v druhý prostřednictvím těchto 

reakcí:

O2(
1Dg

+) + O2(
1Dg

+) → O2( 
1Sg

+) + O2(
3Sg

G) 

O2(
1Sg

+ ) + Q + M → O2(
1Dg

+) + Q+ M 

kde Q je cizí molekula a M  je třetí složkou nutnou pro zachování energie a hybnosti v plynné fázi.

Fotosensitizace. 

Fotosensitizace se vztahuje k procesům aktivovaným světlem, které vyžadují přítomnost 
světloabsorbující látky, fotosensibilátoru, který iniciuje fyzikální, chemický nebo biologický proces v 
neabsorbujícím substrátu. Reakční cesta, při níž tripletový stav fotosenzibilátoru reaguje nejprve s jiným 
substrátem, než je molekulární kyslík, je označován Typ I. V alternativní reakční cestě Typu II raeguje 
tripletový stav fotosenzibilátoru nejprve s molekulárním kyslíkem. Typ II fotosenzitizace biologických 
systémů je označován jako fotodynamický proces.  K přenosu energie dochází z opticky excitovaného 
barviva adsorbovaného na silikagelu na plynný kyslík, což vede ke vzniku 1O2. Častější je, když 
fotosenzibilizující kyslík a další substráty jsou rozpuštěny v kapalině. V první fázi absorbce světla dojde k 
pozvednutí elektronu ze základního singletového stavu (1S0) do do excitovaného singletového stavu 1S1, 

1S2, 
1S3, .., aniž by nastala změna spinu. Tento proces vyžaduje asi 10-15 sekundy. Vyšší energetické hladiny 
elektronů 1S2, 

1S3,... podstoupí interní konverzi na vibračně-excitovanou hladinu stavu 1S1, která je 
následována vibrační relaxací, při níž je nadbytek vibrační energie uvolněn ve fomě tepla během 10-11 s. 
Tento proces ponechává excitovanou molekulu v tepelně rovnovážném stavu 1S1 nebo také fluorescenčním 
stavu. Typický čas trvání fluorescenčního stavu je 10-9 až 10-8 s.

Excitační energie stavu 1S1 může být uvolněna několika odlišnými způsoby s pravděpodobnostmi 
závisejícími na molekulární struktuře a prostředí. Neexcitovaný stav barviva je obnoven emisí fotonu jako 
fluorescence a nezářivým přenosem energie na substrát ve formě tepla. Molekulární fluorescence má dvě 
charakteristické vlastnosti: (A) Emisní fluorescenční spektrum se nachází v dlouhých vlnových délkách nebo 
v červené oblasti absorpčního spektra podle množství energie předané formou tepla souboru částic ve 
fluorescenčním stavu: tento fenomén je Stokesův posun. (B) Emisní fluorescenční spektrum nezávisí na 
vlnové délce příslušné excitaci. Alternativní relaxační proces je přenos excitační energie 1S1 na 
neexcitovanou molekulu stejného nebo jiného typu. Efektivní přenos energie z donoru na akceptor musí být 
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ve směru klesající energie. Försterův proces vyžaduje interakci "dipól-dipól" mezi excitovanými 
singletovými stavy donoru a akceptoru. Efektivita tohoto přenosu závisí na spektrálním přesahu donorového 
emisního pásu a akceptorového absorpčního pásu, převrácené hodnotě šesté mocniny mezimolekulového 
rozdělení a relativní donor-akceptorové orientaci. Excitovaný akceptor může emitovat energii 
prostřednictvím fluorescence. Tento děj se nazývá „senzitizovaná fluorescence“.

Některé exotermické chemické reakce (jako tato zde uvedená) mohou produkovat 1O2. Tyto reakce 
jsou často chemiluminiscentní kvůli zářivému přechodu 1O2 . Velmi známá je reakce peroxidu vodíku a 
chlornanu. Chlor vznikající reakcí HCl s KMnO4 reaguje s vodou za vzniku chlornanového iontu. 
Chlornanový anion reaguje dále s peroxidem vodíku za vzniku singletového kyslíku.
Reakční schémata:

16 HCl + 2 KMnO4→ 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

Cl2 + H2O → HClO + HCl

H2O2 + OClG  → 1O2 + ClG + H2O 

6.5.2 „Metamorfózy barevných koktejlů“

(Bělousovova-Žabotínského oscilační reakce)

Pokus byl převzat z IZ 6 a zdigitalizován z důvodů časové i ekonomické náročnosti jeho reálného 
provedení i přípravy. Barevné přeměny byly zpomaleny pomocí efektů v editačním softwaru, protože 
v reálném čase probíhaly příliš rychle. 
Pomůcky: 4 kádinky 500 ml, kádinka 1000 ml, magnetická míchačka
Chemikálie: bromičnan draselný, destilovaná voda, malonová kyselina (MA), bromid draselný, síran 
ceričitý, kyselina sírová, síran železnatý,1,10-fenantrolin.
Bezpečnost: 
bromid draselný: dráždivý, R36/37/38, S26,36
bromičnan draselný: oxidující, toxický, R45,9,25, S53,45
síran železnatý: zdraví škodlivý, R22, S(2),36/37/39
síran ceričitý: zdraví škodlivý nebezpečný pro životní prostředí, R22,40,42/43,50/53, S22,36/37,60,61 
kyselina sírová: žíravá, R35, S1/2,26,30,45
kyselina malonová: zdraví škodlivá, R22, S 36/37/39
fenanthrolin: toxický, nebezpečný pro životní prostředí, R25,50,53
Postup: K demonstraci Bělousovovy – Žabotínského (dále jen B-Ž) oscilační reakce se připraví roztoky:
A - 9,5 g bromičnanu draselného ve 250 ml vody
B - 8 g malonové kyseliny a 1,75 g bromidu draselného ve 250 ml vody
C - 0,8 g síranu ceričitého, 40 ml konc. kyseliny sírové a doplněno na 250 ml vody
D - indikátor 0,56g 1,10-fenantrolinu s 0,23 g síranu železnatého ve 100 ml vody

V 1 litrové kádince na magnetické míchačce jsou smíchány roztoky A,B,C o objemech 250 ml a 
následně se přidá 30 ml roztoku D. Dochází ke střídání zelené, modré a červenofialové barvy. Perioda změny 
zbarvení se během pokusu mírně mění, což můžeme chápat jako projev deterministicky chaotického chování
jednotlivých složek. 

Vysvětlení (převzato z IZ 27): Zjednodušený sled reakcí v B-Ž systému lze vyznačit graficky schématem 
uvedeným na obr.21, kde BrMA je kyselina brommalonová.
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Obr. 45: Schematické znázorněni Be1ousovovy-Žabotinského osci1ační reakce 

Bromičnan reaguje pomalu s MA. Samotná oxidace MA probíhá nepřímo přes redoxní katalyzátor.
Bromičnan oxiduje ionty Ce3+, vznikající ionty Ce4+ oxidují kyselinu malonovou, a tak se zpětně redukují na 
ionty Ce3+. Poměr rychlostí reakčních kroků a) a b) (viz obr. 21) se periodicky mění a důsledkem toho jsou 
oscilace koncentrací redukované a oxidované formy katalyzátoru. Klíčová úloha se přisuzuje iontům Br-, 
které inhibují krok a). Pokud jsou koncentrace reaktantů BrO3

- a kyseliny malonové srovnatelné, jsou 
hlavními produkty kyselina brommalonová a CO2 . Výsledná stechiometrická rovnice pak má tvar (1):

2 BrO3
- + 3 MA + 2 H+  2 BrMA + 3 CO2 + 4 H2O (1)

Přítomnost Br2CHCOOH v reakčních produktech ukazuje na to, že pomaleji probíhá paralelní reakce:
2 BrO3

- + 2 MA + 2 H+  Br2CHCOOH + 4 CO2 + 4 H2O (2)

Tyto procesy jsou nevratné a pokles Gibbsovy energie je hybnou silou celé oscilační reakce. Kromě 
katalyzátoru oscilují v průběhu B.Ž. reakce i koncentrace bromidů, nastává periodická produkce BrMA, pe-
riodické uvolňování tepla a CO2. Homogennita soustavy, narušovaná bublinkami CO2 se obnovuje neustálým 
mícháním roztoku.

Ze schématu uvedeného na obr.21 vyplývá, že průběh B.Ž. reakce závisí především na mechanismu 
dvou procesů, a to na oxidaci iontů Ce3+ bromičnanem a na oxidaci kyseliny malonové ionty Ce4 Při 
nadbytku iontů Ce3+ reakční rychlost, vyjádřená úbytkem koncentrace bromičnanu, nezávisí na koncentraci 
iontů Ce3+. V B.Ž. oscilačním systému jsou však koncentrace reaktantů v obráceném poměru, bromičnan je v 
nadbytku a koncentrace Ce3+ je poměrně nízká, a tak má reakce relativně složitý charakter, viz (obr.22). Po 
indukční periodě nastává rychlá autokatalytická produkce iontů Ce4+.

               Obr. 46: Časová závislost koncentrace Ce4+ při oxidaci Ce3+ bromičnanem v prostředí H2SO4
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6.5.3 Mlha ze skleníkového plynu (vlastnosti pevného oxidu uhličitého)

Pomůcky: velká káď nebo kbelík, svíčky, termoska
Chemikálie: pevný CO2, voda
Bezpečnost: 
oxid uhličitý S9,26,36
Postup: Připravíme několik litrů vroucí vody, které nalijeme do velké nádoby (objem aspoň 50 litrů), např. 
kádě či kbelíku. Do kádě s horkou vodou vložíme několik kusů suchého ledu. Protože je pevný oxid uhličitý 
vystaven teplotě o hodnotě vyšší než je teplota sublimace, dojde k vývoji plynného oxidu uhličitého. Voda 
zdánlivě vře a bublá, neboť dochází k uvolňování bublinek plynného oxidu uhličitého.

Na zapálené svíčky umístěné na volném povrchu nebo ve velké nádobě nalijeme plynný oxid 
uhličitý uvolněný sublimací. 
Námět pro žákovský projekt:

Do několika nádob s roztoky různých acidobazických indikátorů vložíme kousky suchého ledu. 
Dochází k barevným změnám. Zaznamenejte je a vysvětlete.

Vysvětlení (převzato z IZ 22): CO2 nepodporuje hoření. Při určité koncentraci CO2 ve vzduchu dochází 
k zhasnutí hořící svíčky prostřednictvím zabránění přístupu vzduchu ke knotu svíček. Toho se využívá 
v sněhových hasících přístrojích, kde je CO2 používán. Kyselé prostředí způsobuje barevné změny 
indikátorů, jejichž roztoky před vložením suchého ledu do destilované vody byly zbarvené vlivem
neutrálného prostředí.

Oxid uhličitý je za normálních podmínek bezbarvý plyn. Při ochlazení na teplotu minus 78˚C 
dochází k desublimaci, a tedy k přímé přeměně na pevné skupenství, tzv. suchý led. Naopak pevný oxid 
uhličitý sublimuje již za laboratorní teploty a o to více v horké vodě.

CO2 se snadno rozpouští ve vodě ( 1,45 kg.m-3 za standardních podmínek) a zčásti (0,003% všech 
molekul) reaguje s vodou za vzniku slabé kyseliny uhličité:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Zajímavosti (převzaty z IZ 22): Suchý led se vyrábí ze zkapalněného oxidu uhličitého jeho přeměnou 
(expanze za atmosférického tlaku) do pevného skupenství ve formě „sněhu“ a následným mechanickým 
lisováním a protlačováním přes kovovou formu s otvory požadovaných rozměrů. Tímto postupem se 
vytvářejí slisované válečky zpravidla o průměru 1,7 nebo 3 mm a délky do 8 mm, tzv. pelety. Výrobní 
zařízení se – dle finálního výrobku – nazývá peletizér. 

Z fyzikálních vlastností pelet je třeba zmínit jejich teplotu sublimace (-78,5°C), ke které může 
snadno docházet vlivem teploty okolí. Proto jsou pelety před použitím uchovávány v tepelně izolovaných 
kontejnerech a krabicích, kde mohou být bez ztráty vlastností skladovány až 1 týden. Pelety se používají 
nejen jako chladicí médium, ale také pro šetrné čištění znečištěných povrchů strojírenských zařízení pomocí 
speciálního tryskacího stroje. 

Stroje na mlhu používané v zábavním průmyslu mohou posloužit jako další ukázka využití chemie 
v praktickém životě. Mlhovač obecně obsahuje topné těleso, ke kterému je dopravována nízkotlakou pumpou 
zmlhovatelná látka. Mlhotvorný roztok se působením teploty odpařuje, a tak mlha či aerosol jsou vytvářeny 
při dostatečně vysolém tlaku, který umožní jejich přechod úzkou tryskou. Mlha o teplotě 120˚C přechází do 
okolního prostoru „zhuštěná do hustého proudu“.

Komerčně je dostupná celá řada mlhotvorných kapalin a směsí. Nejčastěji se jedná o směsi 
glycerinu a vody, často spolu s propylenglykolem (propan-1,2-diol) a dalšími příměsmi zkracujícími čas 
potřebný k prvnímu vypouštění mlhy. Glycerin i propylenglykol (často zvaný jen glykol) jsou používány 
v potravinářství jako neškodné regulátory vlhkosti. Triethylenglykol [HOCH2CH2(OCH2CH2)2OH] je 
používán v mlhovačích jiného druhu a také v deodorantech. Starší mlhovací stroje používaly mhlotvorné 
směsi s uhlovodíky.

Mlha z těchto strojů se tvoří, jakmile se teplý vlhký vzduch ochladí vlivem okolí. Teplý vzduch 
neobsahuje více vlhkosti než vzduch studený. Podstatná je jen teplota vodní páry, spolu se vzduchem 
sloužícím pro udržení nebo pro změny teploty vodní páry. Je třeba odlišovat kouře od mlh, které jsou tvořeny 
částicemi pevných látek, které jsou mnohem menší než rozměry kapiček mlhy. Typické mlhy mohou 
obsahovat jen 0,005–0,05 g vody v m3, ačkoli u hustých mlh je odhadován obsah vody až na 1 gram v m3. 
Průměr kapiček mlhy se pohybuje od desetin mikrometru až po stovky mikrometrů. Nejmenší částečky (~0,3 
μm), jež mají objem 1,4.10-14 cm3 , reprezentuje 1 gram cca 1014 částic s celkovým povrchem asi 30 m2. Lze 
vyvodit, že jemná mlha tvořená malými kapkami vody snadno a rychle kondenzuje.
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Kapičky větší než mikrometr jsou silně ovlivněny gravitací, ale kapičky menší odpovídají částečkám 
v soustavách koloidní povahy a neusazují se. Právě proto, že se koloidní mlhy neusazují, jsou nejefektivnější 
v rozprašovačích proti škodlivému hmyzu. 

Mlha je bílá, neboť rozptyluje všechny vlnové délky viditelného světla, ale neabsorbuje je 
významně, proto je opticky neprůhledná. Jinými slovy: v mlze je dostatečný počet částic, na nichž se 
rozptyluje světlo mnohonásobně, tedy není závislost na vlnové délce. Pokud jsou kapičky tvořící mlhu 
mnohem větší než molekuly, například velikosi okolo 20 μm, rozptylují světlo koherentně a jsou relativně 
světlé. Světlo je propouštěno (nebo částečně absorbováno) převážnou částí  kapaliny, která se jeví jako 
transparentní. Pokud je velikost částic srovnatelná s vlnovou délkou viditelného světla, je rozptylování světla 
závislé na vlnové délce, takže částice způsobují zbarvení rozptylovaného nebo propouštěného světla.

Protože  výhřevné těleso mlhovače pracuje při teplotě vyšší než teploty varu jakékoli chemické 
komponenty, neobjevuje se významné rozdělení mlhotvorné směsi na složky.  Když vodní pára opouští 
mlhovač, má vysokou teplotu i parciální tlak. Vodní pára v místnosti má mnohem menší teplotu i parciální 
tlak. Pokud teplota a parciální tlak směsi horkého a studeného plynu leží v oblasti nad spojnicí plyn-kapalina 
fázového diagramu, nachází se v regionu kapalného skupenství. Dochází ke kondenzaci. Rychlost 
kondenzace závisí na množství nukleačních zón (kondenzačních zárodků). Směsná oblaka mlhy se mohou 
tvořit jen tehdy, když hraniční křivka plyn-kapalina ve fázovém diagramu není lineární. Zakřivenost této 
spojnice ja zajištěna vlastnostmi vody, glycerínu a dalších látek, jejichž tlak páry popisuje Clausius-
Clapeyronova rovnice.

Kritériem pro dobrou mlhotvoronou látku je též těkavost za relativně vysoké teploty. Použitá látka 
musí kondensovat v okolním vzduchu do kapiček, které jsou perzistentní díky svému relativně nízkému tlaku 
páry. Méně těkavé složky (glycerín, propylenglykol) způsobují, že jemné kapičky nezkondenzují. Páry čisté 
vody nebo oxidu uhličitého mizí velice rychle právě kvůli tomuto efektu. 

Pokud má teplota okolí určitou hodnotu, nedojde k žádné kondenzaci, ať je poměr plynů jakýkoli. 

Poznámka: Sublimace oxidu uhličitého není chemický děj.

6.5.4 Pokus s kondomem a s brýlemi

(některé chemické vlastnosti kaučuku a polykarbonátu)

Pomůcky: prezervativ, staré brýle s polykarbonátovými skly (případně kousek plexiskla), hasící přístroj
Chemikálie: aceton, toluen
Bezpečnost: 
aceton: vysoce hořlavý, dráždivý, R11,36,66,67, S2,9,16,26
toluen: vysoce hořlavý, zdraví škodlivý, R11,38,48/20,63,65,67, S(2),36/37,46,62
Postup: Tento pokus je námětem pro samostatný žákovský projekt, lze jej tedy provádět i v domácím 
prostředí. Zadání pro žáky – Při prvním seznámení s běžně používanými plasty si můžete sami ověřit jejich 
hořlavost a zhášivost různými typy hasících přístrojů. Tak si vytvoříte představu, jak nebezpečný je požár 
plastů s ohledem na skutečnost, kolik plastových výrobků používáme v domáctnostech Dále ověříte odolnost 
vůči některým organickým rozpouštědům, jako je aceton a toluen. Pořiďte filmový záznam a 
fotodokumentaci vašeho pokusu s uvedenými plastovými výrobky. Zpracujte písemně protokol z vašeho 
pokusu včetně fotografií a představte jej v prezentaci, v písemné i elektronické podobě. Prezentaci je možné 
provést prostřednictvím videokonference (vytváření klíčových kompetencí: prezentace výsledků práce, 
diskuze a logická argumentace jako součást vědecké činnosti).

Vysvětlení: Lze zadat také formou úkolu pro žáky: Vyhledejte si v literatuře, časopiseckém článku nebo na 
internetu (osvojená klíčová kompetence: kriticky zhodnotí zdroje informací) základní informace o 
chemickém složení, druzích a využití kaučuku. Dále vyhledejte informace o struktuře, výrobě, využití a 
vlastnostech polykarbonátů. Zdůvodněte, proč jsou plasty hořlavé, proč produkty hoření zapáchají a proč 
neodolávají některým organickým rozpouštědlům.
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7 Výsledky výzkumu

7.1 Předvýzkum

7.1.1 Použité metody předvýzkumu

Před provedením samotného výzkumu vlivu používání FMDP na efektivitu 

vytváření klíčových kompetencí a dosahování očekávaných výstupů v předmětu chemie 

v reálném prostředí středních škol byl v roce 2008 proveden předvýzkum na 8 gymnáziích 

v Jihočeském a Západočeském kraji. Školy, na nichž byl prováděn předvýzkum, byly 

určeny náhodným výběrem pomocí losování. Cílem předběžného výzkumu byla selekce a 

následné odstupňování obtížnosti předložených testových učebních úloh z obecné chemie

(dále jen testových úloh), které by byly nejvhodnější pro předložení v samotném výzkumu. 

Prvořadým úkolem předvýzkumu bylo vytypování takových testových úloh, které by 

vhodně a účinně diferencovaly žáky podle stupně osvojení vědomostí a dovedností

týkajících se čtyř tématických celků z kurikula obecné chemie: a) „Redoxní děj“ b)

„Faktory ovlivňující reakční rychlost“ c) „Termochemie“ d)  „Chemická rovnováha“. 

V předběžném výzkumu bylo celkem testováno 218 žáků. Všichni žáci 

navštěvovali druhý ročník gymnázia a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, přičemž 

byli ve věkovém rozmezí 16-17 let. Všech 218 žáků mělo dané učivo ze čtyř tématických 

celků již probráno se svými vyučujícími.  Všem žákům byli postupně předloženy všechny 

čtyři typy testů z učiva a)-d) vymezeného učební látkou obecné chemie. Frekvence 

testování probíhala v reálném prostředí tak, že každý žák absolvoval všechny testy během 

14 dní, a to každou vyučovací hodinu dva testy ze dvou témat. Tématické okruhy testu 

byly vždy oznámeny týden před řešením učebnch úloh.  Každý pretest se skládal z 20 

uzavřených položek se čtyřmi nabízenými odpověďmi, z nichž pouze jedna byla správná. 

Časová dotace k vypracování testu byla 20 minut. Jednotlivé úlohy byly předběžně 

diferencovány a konstruovány podle autorových zkušeností s výukou chemie a na základě

diskuze s ostatními vyučujícími chemie do tří obtížnostních stupňů. Bodové ohodnocení 

jednotlivých úloh odpovídalo podle stupně obtížnosti jednomu, dvěma a čtyřem bodům. 

Každý ze čtyř pretestů o 20 úlohách obsahoval 3 úlohy nejnižší, 12 úloh střední a 5 

úloh odhadované nejvyšší obtížnosti.
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Pro konstrukci později aplikovaných testů v řádném výzkumu bylo důležité 

stanovit u jednotlivých úloh index obtížnosti P (procento úspěšných řešitelů dané úlohy ze 

všech žáků, kteří ji řešili) a dále míru citlivosti jednotlivých úloh pretestů danou 

koeficientem ULI ( upper-lower index). Ten je počítán podle vzorce:

ULI = (nL-nH):0,5n  ,

kde nL je počet testovaných z „lepší“ skupiny, kteří danou úlohu řešili správně, kdežto nH

je počet testovaných z „horší“ skupiny, kteří danou úlohu úspěšně vyřešili,

n označuje celkový počet testovaných.

Rozdělení na skupinu „horších“ a „lepších“ žáků je dáno vymezením dvou skupin

testovaných žáků podle celkového výsledku v testu. Do skupiny „lepších žáků“ byli 

začleněni ti, kteří dosáhli v daném testu více než polovinu maximálního počtu bodů. 

Po vyhodnocení 218 testů z každého ze čtyř témat obecné chemie byly pro použití 

v následujícím řádném výzkumu vyřazeny úlohy, které vykazovaly index obtížnosti více 

než 80 procent anebo méně než 20 procent. První jmenovaná skupina úloh kvůli příliš malé 

obtížnosti, druhá skupina kvůli relativně mimořádné obtížnosti.
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7.1.2 Výsledky předvýzkumu

V následující tabulce a grafu je ukázka vyhodnocení jednoho ze čtyř pretestů, zde 

konkrétně z tématu „Redoxní děj“.

Testové úlohy „redoxní děj“- předvýzkum
úloha vyřešilo nL nH P (index obtížnosti) ULI
1 179 95 84 0,821 0,138
2 163 95 68 0,748 0,248
3 154 95 59 0,706 0,330
4 148 95 53 0,679 0,385
5 106 92 14 0,486 0,441
6 132 95 37 0,606 0,532
7 98 93 5 0,450 0,807
8 103 94 9 0,472 0,780
9 119 94 25 0,546 0,633
10 133 94 39 0,610 0,505
11 59 59 0 0,271 0,441
12 68 68 0 0,312 0,624
13 95 94 1 0,436 0,853
14 112 93 19 0,514 0,679
15 141 93 48 0,647 0,413
16 117 92 25 0,537 0,615
17 56 56 0 0,257 0,514
18 42 42 0 0,193 0,385
19 83 83 0 0,381 0,761
20 91 91 0 0,417 0,835

Tab. 6: Výsledky předvýzkumu

Protože požadujeme, aby test vždy dostatečně citlivě diferencoval žáky podle 

stupně chápání vztahů, souvislostí a míry osvojení vědomostí a dovedností, musí mít 

jednotlivé úlohy adekvátní míry citlivosti ULI. U úloh s indexem obtížnosti mezi 30 a 70 

bývá zvykem požadovat hodnotu ULI aspoň 0,25. U úloh s koeficientem obtížnosti 20-

30% nebo 70-80%  by měl mít koeficient ULI hodnotu minimálně 0,15. 

Jak je patrné z tabulky, úloha 1 byla pro pozdější použití v testování v rámci 

výzkumu vyřazena pro vysoké P a malou hodnotu ULI. Úloha 18 musela být vyřazena pro 

příliš malou hodnotu P, tedy svou vysokou obtížnost.

Podobné selekce byly provedeny s testovými položkami pretestů z ostatních 

vybraných témat obecné chemie a)-d). Kritérii vyřazení pretestových úloh pro použití do 

srovnávacích testů byly opět uvedené intervaly hodnot pro P a koeficient ULI.
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předvýzkumný test: redoxní děj

Graf 1: Předvýzkumný test: indexy obtížnosti jednotlivých úloh

Následující selekce úloh do výzkumných testů z baterie 20 úloh každého pretestu 

pro testy: „Redoxní děj“ a „Faktory ovlivňující reakční rychlost“ byla koncipována 

následovně:

a) Výběr tří (dvou pro testy „Termochemie“ a „Chemická rovnováha“) úloh s nejmenší 

obtížností a s indexem obtížnosti P: 65<P<80. Těmto testovým položkám byl přidělen 1 

bod.

b) Výběr osmi (pěti pro testy „Termochemie“ a „Chemická rovnováha“) úloh střední 

obtížnosti P: 46<P<64. Těmto testovým položkám byly přiděleny 2 body.

c) Výběr čtyř (tří pro testy „Termochemie“ a „Chemická rovnováha“) úloh s nejvyšším 

indexem obtížnosti P: 20<P<40. Těmto testovým úlohám byly přiděleny 4 body.
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7.2 Výzkum

7.2.1 Metodika provedeného empirického výzkumu

Výzkum efektivity používání FMDP na dosahování klíčových kompetencí a 

očekávaných výstupů v rámci předmětu chemie byl proveden na 9 gymnáziích Jihočeského 

a Západočeského kraje v letech 2008 a 2009. Všichni žáci navštěvovali druhý ročník 

gymnázia a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, přičemž byli ve věkovém rozmezí 

16-17 let.

Skupina A s celkovým počtem 287 žáků představovala vždy referenční statistický 

soubor, kterému byly postupně předloženy 4 typy testů z učiva obecné chemie: a) „Redoxní 

děj“ b) „Faktory ovlivňující reakční rychlost“ c) „Termochemie“ a d) „Chemická 

rovnováha“. Téma testu bylo vždy oznámeno 14 dní před testováním a všichni žáci 

z referenčního souboru byli během tohoto období vyučováni  v dané učební látce 

standardními vyučovacími metodami včetně klasické učebnice. Těmto žákům nebyly ani 

promítány digitalizované chemické experimenty.

Skupina označená B o celkovém rozsahu rovněž 287 (194) žáků naproti tomu  

používala FMDP s digitalizovanými experimenty 14 dní před absolvováním testu z daného 

tématu obecné chemie jak ve škole, tak i distančně doma. I v tomto souboru žáků bylo 

žákům oznámeno 14 dní předem, že budou testováni z daného učiva obecné chemie. 

Následně jim byl předložen tentýž test z daného tématu obecné chemie jako referenční 

skupině A.

Testování  žáků z učiva „Redoxní děj“ a „Faktory ovlivňující reakční rychlost“:

Rozsah skupiny A (vždy referenční) a skupiny B: 287 žáků. 

Celkový počet testových položek: 15, „spektrum“ položek podle obtížnosti: 3-8-4 

(3 testové položky s nejmenší obtížností, 8 se střední, 4 s nejvyšší obtížností), časová 

dotace: 20 minut (Srovnávací testy k tématům „Redoxní děj“ a „Faktory ovlivňující reakční 

rychlost“– viz přílohy I a II)

Testování žáků z učiva „Termochemie“ a „Chemická rovnováha“:

Rozsah skupiny A (A označuje vždy skupinu referenční) a skupiny B: 194 žáků 

Celkový počet testových položek: 10, „spektrum“ položek podle obtížnosti: 2-5-3 (2 

testové položky s nejmenší, 5 se střední, 3 s nejvyšší obtížností), časová dotace: 15 minut

(Srovnávací testy k tématům „Termochemie“ a „Chemická rovnováha“– viz přílohy III a

IV)
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Veškerá data byla zpracována ve statistickém softwaru STATISTICA 7.

7.2.2 Výsledky empirického výzkumu a diskuze

a) Jednotlivé tabulky v kapitole 7.2.2 uvádějí příslušné četnosti součtů bodů dosažených

v testech u jednotlivých skupin žáků.  

Oba vybrané soubory, jak referenční, tak pokusnou skupinu, považujeme za 

nezávislé výběry. Veškeré hladiny významnosti α byly voleny 0,05. Proces statistického 

vyhodnocování testů se skládal vždy ze tří částí:

a) test normality 

b) test homoskedasticity, tedy test hypotézy o shodě dvou rozptylů normálně rozdělených 

nezávislých skupin A a B

c) T-test hypotézy o shodnosti středních hodnot normálně rozdělených nezávislých skupin 

A a B

Hypotéza o shodě rozptylů obou vzorků nebyla vyvrácena na hladině významnosti 

5%. S minimálně 95% pravděpodobností mají tedy všechny dvojice skupin A i B ve všech 

čtyřech typech testů z obecné chemie shodné rozptyly. Test homoskedasticity byl proveden 

pomocí klasického F-testu. 

Protože statistický software Statistica 7 počítá v t-testech pouze p-value 

oboustranné hypotézy, bylo vždy nutné p-value pravostranné hypotézy vypočítat 

vydělením „p-value oboustranné“ číslem dva.
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REDOXNÍ DĚJ

Následující tabulky 7 a 8 přehledně znázorňují četnosti počtu bodů dosažených 

žáky v testech z tématu „Redoxní děj“. Jedná se o bodové vyhodnocení úspěšnosti žáků ze 

skupiny A i ze skupiny B:

Tabulka četností:Redoxní děj-skupina A

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

2

3

5

7

9

11

13

15

19

21

23

27

29

31

35

ChD

1 1 0,34843 0,3484

3 4 1,04530 1,3937

4 8 1,39373 2,7875

15 23 5,22648 8,0139

3 26 1,04530 9,0592

23 49 8,01394 17,0732

38 87 13,24042 30,3136

57 144 19,86063 50,1742

39 183 13,58885 63,7631

5 188 1,74216 65,5052

49 237 17,07317 82,5784

27 264 9,40767 91,9861

5 269 1,74216 93,7282

6 275 2,09059 95,8188

12 287 4,18118 100,0000

0 287 0,00000 100,0000

Tab. 7: Výsledky: redoxní děj - skupina A

Tabulka četností: redoxní děj-skupina B

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

2

3

5

7

9

11

13

15

19

21

23

27

29

31

35

ChD

1 1 0,34843 0,3484

3 4 1,04530 1,3937

3 7 1,04530 2,4390

10 17 3,48432 5,9233

13 30 4,52962 10,4530

10 40 3,48432 13,9373

22 62 7,66551 21,6028

54 116 18,81533 40,4181

51 167 17,77003 58,1882

3 170 1,04530 59,2334

46 216 16,02787 75,2613

17 233 5,92334 81,1847

29 262 10,10453 91,2892

11 273 3,83275 95,1220

14 287 4,87805 100,0000

0 287 0,00000 100,0000

Tab. 8: Výsledky: redoxní děj - skupina B
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Výsledky testů "Redoxní děj" skupin A a B
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Graf 2: Výsledky testů „redoxní děj“

Z grafu 2 a tabulek 7, 8, 9 rozložení četností a hodnot kvartilů dosažených hodnot 

součtu bodů si můžeme všimnout, že používání FMDP ve skupině B zvýšilo úspěšnost 

zejména podprůměrných žáků a žáků vysoce nadprůměrných. V porovnání se skupinou 

žáků A  nedošlo k pozitivnímu ovlivnění žáků s relativně nejmenšími a průměrnými

bodovými součty v testu (tam lze z grafu a tabulek vysledovat nejmenší rozdíly v počtu 

žáků oproti skupině A). K nejvyššímu nárůstu došlo oproti skupině žáků A ve skupině těch 

žáků, kteří dosáhli 29 bodů (5,8 krát). Ve srovnání s žáky ze skupiny A, kteří dosáhli 9 

bodů, dosáhlo ve skupině B 9 bodů 4,33 krát více žáků. 1,31 krát došlo ke zvýšení počtu 

žáků dosahujících 19 bodů (skupina průměrných se zvětšila o zlepšené žáky ze skupiny 

podprůměrných) ve skupině A oproti skupině B. 

Nejméně ovlivnitelná aplikací FMDP je skupina nejnadanějších žáků, kteří již dané 

učivo obecné chemie zvládají stejně bez použití FMDP a skupina žáků nejslabších, kteří 

učivo nezvládají a mají odpor k chemii. Naopak vzhledem k nejvyššímu dopadu na ostatní 

skupiny žáků lze doporučit aplikaci FMDP při výuce redoxních dějů zejména u 

podprůměrných a mírně nadprůměrných žáků. 

U žáků nejnadanějších lze předpokládat nejvyšší stupeň motivace a aktivizace 

kognitivních potřeb, proto je jejich stupeň osvojování poznatků relativně neovlivnitelný

„zvenčí“ prostřednictvím aplikace FMDP. U nadprůměrných žáků s vysokým stupněm 

inteligence a motivace, kteří ale potřebují vnější incentivy, mělo používání FMDP největší 
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pozitivní dopad na efektivitu procesu osvojování učiva. Tito žáci se ovšem k dané úrovni 

propracovali s velkými časovými nároky, kdy museli samostatně promýšlet řadu vztahů 

mezi jednotlivými prvky učiva. K odstranění těchto nároků jsou vhodné programy 

ICT, které vedou žáky k této úrovni pochopení učiva. Řada těchto žáků proto používala 

FMDP i při domácím studiu.

U podprůměrných žáků lze zvýšení jejich bodových zisků v testu vysvětlit 

zvýšením aktivizace, motivace a atraktivitou používání FMDP. Inovativnost a neobvyklost 

výuky prostřednictvím FMDP vzbudilo zájem právě u slabších a nemotivovaných žáků 

s odporem k nezáživnému výkladu chemie. 

Tyto závěry podporují i posuny hodnot mediánů a dolních kvartilů skupiny B oproti 

referenční skupině A v rámci testů z redoxních dějů směrem k maximu. 

Redoxní děj Skupina A Skupina B

Charakteristiky bodových hodnot testů

18,1811847 19,6515679PRŮMĚR případy 1-287

MEDIÁN případy 1-287 15 19

SmOdch případy 1-287 7,20056777 7,58706039

N_PLATNÝCH případy 1-287 287 287

SOUČET případy 1-287 5218 5640

MINIMUM případy 1-287 2 2

MAXIMUM případy 1-287 35 35

D.kvartil případy 1-287 13 15

H.kvartil případy 1-287 23 23

Tab. 9: Statistické charakteristiky: redoxní děj

a) Testy normality

Následující p-grafy normality dokládají, že skupiny A i B součtů bodů dosažených 

v testech z „Redoxního děje“ vykazují aproximativně normální rozložení.
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Normální p-graf: "redoxní děj"
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Graf 3: Test normality pro výsledky testu „redoxní děj“- skupina A

Normální p-graf: "redoxní děj"
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Graf 4: Test normality pro výsledky testu „redoxní děj“- skupina B
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Z grafů 3 a 4 je patrné, že skupiny A i B všech dosažených bodových součtů 

v testech pro „Redoxní děj“ vykazují aproximativně normální rozdělení.

b) Následující obrázek 47 a tabulka 10 uvádějí výsledky T-testů aplikovaného na 

ověřování vlivu FMDP na výsledky testových úloh z tématu „Redoxní děj“:

Obr. 47: Okno programu Statistica – T-test pro redoxní děj

T-test pro nezávislé vzorky: redoxní děj
skupina A vs. skupina B
Průměr
skup. 1

Průměr
skup. 2

Hodnota
 t

sv p t separ.
pr. odh.

sv p
oboustr.

Poč.plat.
skup.

 2

Sm.odch.
skup. 1

Sm.odch.
skup. 2

F-poměr
rozptyly

p
rozptyly

18,18118 19,65157 -2,38144 0,017571 -2,38144570,4434 0,017572 7,200568 7,587060 1,110232 0,377109

Tab. 10: T-test: redoxní děj - skupina A vs. Skupina B

P-value oboustranná je menší než 0,05, p-value pravostranné hypotézy (hypotézy, 

že střední hodnota dosažených bodů v testech skupiny B je vyšší než skupiny A) je rovna 

0,008786. Jak vyplývá z tabulky 10 obsahující vypočtené hodnoty příslušných statistik, 

bylo prokázáno se spolehlivostí 95%, že skupina B 287 žáků používající 14 dní před 

testem FMDP s digitalizovanými experimenty dosáhla vyšší střední hodnoty součtu bodů 

v tomtéž testu, který podstoupila skupina A 287 žáků nepoužívající FMDP.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ REAKČNÍ RYCHLOST

Následující tabulky 11 a 12 přehledně znázorňují četnosti počtu bodů dosažených 

žáky v testech z tématu „Faktory ovlivňující reakční rychlost“. Jedná se o bodové 

vyhodnocení žáků ze skupiny A i ze skupiny B:

Tabulka četností:"faktory reakční rychlosti" skupina A 

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

3

5

7

9

11

13

15

19

21

23

27

29

31

35

ChD

4 4 1,39373 1,3937

7 11 2,43902 3,8328

12 23 4,18118 8,0139

9 32 3,13589 11,1498

17 49 5,92334 17,0732

47 96 16,37631 33,4495

51 147 17,77003 51,2195

47 194 16,37631 67,5958

3 197 1,04530 68,6411

40 237 13,93728 82,5784

27 264 9,40767 91,9861

5 269 1,74216 93,7282

9 278 3,13589 96,8641

9 287 3,13589 100,0000

0 287 0,00000 100,0000

Tab. 11: Výsledky: faktory reakční rychlosti - skupina A

Tabulka četností:"faktory reakční rychlosti" skupina B 

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

3

5

7

9

11

13

15

19

21

23

27

29

31

35

ChD

4 4 1,39373 1,3937

3 7 1,04530 2,4390

9 16 3,13589 5,5749

14 30 4,87805 10,4530

10 40 3,48432 13,9373

39 79 13,58885 27,5261

47 126 16,37631 43,9024

41 167 14,28571 58,1882

3 170 1,04530 59,2334

40 210 13,93728 73,1707

28 238 9,75610 82,9268

33 271 11,49826 94,4251

2 273 0,69686 95,1220

14 287 4,87805 100,0000

0 287 0,00000 100,0000

Tab. 12: Výsledky: faktory reakční rychlosti - skupina B
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Výsledky testů "faktory rychlosti" skupin A a B
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Graf 5: Výsledky testů „faktory ovlivňující reakční rychlost“

Z grafu 5, tabulek 11, 12 rozložení četností a tabulky 13 kvartilů dosažených 

hodnot součtu bodů si můžeme všimnout, že používání FMDP ve skupině B zvýšilo 

úspěšnost zejména u žáků podprůměrných a průměrných (z grafu a hodnot četností lze 

pozorovat největší úbytek počtu žáků ve skupině B oproti skupině A v daných bodových 

rozmezích). V porovnání se skupinou žáků A nedošlo k pozitivnímu ovlivnění žáků 

s relativně vysokými a nejvyššími bodovými součty v testu. K nejvyššímu nárůstu došlo 

oproti skupině A u žáků, kteří dosáhli 29 bodů (6,6 krát). Ve srovnání se skupinou žáků A, 

kteří dosáhli 9 bodů, dosáhlo ve skupině B 9 bodů 1,56 krát více žáků. Stejně tak1,56 krát 

došlo ke zvýšení počtu žáků dosahujících maximálního počtu 35 bodů (skupina nejlepších) 

ve skupině B oproti skupině A. 

Nejméně ovlivněna aplikací FMDP je skupina mírně nadprůměrných žáků. 

Z tohoto důvodu se jeví jako nejvhodnější používání FMDP s digitalizovanými 

experimenty z učiva „reakční rychlost“ při výuce žáků průměrných, podprůměrných a těch, 

kteří zaostávají v učivu. Vzhledem k tomu, že FMDP je diferencována, pokud jde o 

obtížnost a individualizována vzhledem k poznávacím postupům a učebním strategiím, 

ovlivnily tyto výhody nárůst vědomostí a dovedností právě u těchto dvou skupin žáků. 
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„Odliv žáků“ z oblastí nižších bodových hodnot je samozřejmě zdůvodnitelný

přesunem žáků do oblasti vyšších bodových zisků u skupiny B. To dokladuje, že aplikace 

FMDP měla pozitivní dopad na zvýšení úrovně osvojených poznatků a dovedností ve 

skupině podprůměrných žáků, kteří dosáhli navýšili počet žáků skupiny nadprůměrných

díky vyšším bodovým ziskům.

Faktory reakční rychlosti

Skupina A Skupina B
Charakteristiky bodových hodnot testů

PRŮMĚR případy 1-287 17,8362369 19,3902439

MEDIÁN případy 1-287 15 19

SmOdch případy 1-287 7,17203757 7,63601438

N_PLATNÝCH případy 1-287 287 287

SOUČET případy 1-287 5119 5565

MINIMUM případy 1-287 3 3

MAXIMUM případy 1-287 35 35

D.kvartil případy 1-287 13 13

H.kvartil případy 1-287 23 27

Tab. 13: Statistické charakteristiky: faktory reakční rychlosti

a) Testy normality

Následující p-grafy 6 a 7 normality dokládají, že skupiny A i B součtů bodů 

dosažených v testech „Faktory ovlivňující reakční rychlost“ vykazují aproximativně 

normální rozložení.
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Normální p-graf: 
"Faktory ovlivňující reakční rychlost"
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Graf 6: Test normality pro výsledky testu „faktory rychlosti“- skupina A
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Graf 7: Test normality pro výsledky testu „faktory rychlosti“- skupina B
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b) Následující obrázek 48 a tabulka 14 uvádějí výsledky T-testů aplikovaného na testování 

vlivu FMDP na proces osvojování učiva z tématu „Faktory ovlivňující reakční rychlost“:

Obr. 48: Okno programu Statistica-T-test pro „faktory ovlivňující reakční rychlost“

T-test pro nezávislé vzorky-Faktory reakční rychlosti 
skupina A vs. skupina B
Průměr
skup. 1

Průměr
skup. 2

Hodnota t p t separ.
pr. odh.

sv p
oboustr.

Sm.odch.
skup. 1

Sm.odch.
skup. 2

F-poměr
rozptyly

p
rozptyly

17,83624 19,39024 -2,51303 0,012244 -2,51303 0,012245 7,172038 7,636014 1,133570 0,289671

Tab. 14: T-test: faktory reakční rychlosti-skupina A vs. Skupina B

P-value oboustranná je menší než 0,05, p-value pravostranné hypotézy (hypotézy, 

že střední hodnota dosažených bodů v testech skupiny B je vyšší než skupiny A) je rovna 

0,0061225. Jak vyplývá z tabulek obsahujících vypočtené hodnoty příslušných statistik, 

bylo prokázáno se spolehlivostí minimálně 95%, že skupina B 287 žáků používající 14 dní 

před testem FMDP s digitalizovanými experimenty dosáhla vyšší střední hodnoty součtu 

bodů v tomtéž testu, který podstoupila skupina A 287 žáků nepoužívající FMDP. 
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TERMOCHEMIE

Následující tabulky 15 a 16 přehledně znázorňují četnosti počtu bodů dosažených 

žáky v testech z tématu „Termochemie“. Jedná se o bodové vyhodnocení žáků ze skupiny 

A i ze skupiny B:

Tabulka četností:termochemie-skupina A

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

ChD

5 5 1,74216 1,7422

3 8 1,04530 2,7875

15 23 5,22648 8,0139

6 29 2,09059 10,1045

18 47 6,27178 16,3763

14 61 4,87805 21,2544

2 63 0,69686 21,9512

18 81 6,27178 28,2230

12 93 4,18118 32,4042

26 119 9,05923 41,4634

25 144 8,71080 50,1742

28 172 9,75610 59,9303

6 178 2,09059 62,0209

4 182 1,39373 63,4146

12 194 4,18118 67,5958

93 287 32,40418 100,0000

Tab. 15: Výsledky: termochemie - skupina A

Tabulka četností:termochemie-skupina B 

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

ChD

2 2 0,69686 0,6969

2 4 0,69686 1,3937

15 19 5,22648 6,6202

2 21 0,69686 7,3171

8 29 2,78746 10,1045

14 43 4,87805 14,9826

22 65 7,66551 22,6481

20 85 6,96864 29,6167

24 109 8,36237 37,9791

21 130 7,31707 45,2962

17 147 5,92334 51,2195

31 178 10,80139 62,0209

2 180 0,69686 62,7178

14 194 4,87805 67,5958

93 287 32,40418 100,0000

Tab. 16: Výsledky: termochemie - skupina B
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Graf 8: Výsledky testů z termochemie 

Z grafu 8 dosažených bodových zisků a tabulky 17 shrnující hodnoty bodových 

statistických charakteristik (četnosti, mediány, kvartily) vyplývá, že největší pozitivní 

dopad mělo používání FMDP při osvojování učiva „Termochemie“ na žáky vysoce 

podprůměrné a mírně nadprůměrné (vyplývá z úbytku hodnot z grafu a tabulky četností ve 

skupinách A a B v odpovídajících hodnotách bodových zisků). Úbytek množství žáků ve 

skupinách žáků podprůměrných žáků ukazuje, že tento soubor žáků dosáhl většího stupně 

osvojení poznatků z termochemie. 5,17 krát došlo k navýšení počtu žáků s vysokým 

počtem 20 bodů (max 24) ve skupině B oproti skupině A. Počet průměrných žáků s 12 

bodovými zisky se navýšil 1,67 krát ve skupině B oproti referenční skupině A. 

Použití FMDP při osvojování učiva termochemie se jeví jako efektivní zejména u 

žáků podprůměrných a mírně nadprůměrných. To samozřejmě neznamená, že FMDP má 

být používán jen u těchto skupiny žáků. Ve skupině B vzhledem ke skupině A došlo ke 

snížení směrodatné odchylky, tedy zúžení rozpětí odchylek dosažených hodnot bodů od 

průměru. Převážně žáci s nižšími bodovými zisky ubyli ve srovnání se skupinou A, na což 

ukazuje i zvýšení dolního kvartilu ve skupině B oproti skupině A.

Je samozřejmě nutné vzít v úvahu, že ověřování hypotézy o rozdílu průměrů 

uvedených v tabulkách na základě aplikace t-testu, bylo pozitivní.
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termochemie skupina A skupina B

Charakteristiky souborů výsledků testů

PRŮMĚR případy 1-194 12,5515464 13,8041237

MEDIÁN případy 1-194 14 14

SmOdch případy 1-194 5,98962165 5,8622162

N_PLATNÝCH případy 1-194 194 194

SOUČET případy 1-194 2435 2678

MINIMUM případy 1-194 2 2

MAXIMUM případy 1-194 24 24

D.kvartil případy 1-194 8 10

H.kvartil případy 1-194 18 18

Tab. 17: Statistické charakteristiky: termochemie

a) Testy normality

Následující p-grafy normality 9 a 10 dokládají, že skupiny A i B součtů bodů 

dosažených v testech z „Termochemie“ vykazují aproximativně normální rozložení.
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Normální p-graf
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Graf 9: Test normality pro výsledky testu z termochemie - skupina A

Normální p-graf
Termochemie: skupina B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pozorovaná hodnota

-3,0
-2,7
-2,4
-2,1
-1,8
-1,5
-1,2
-0,9
-0,6
-0,3
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1

O
če

ká
v
a
n

á
 n

o
rm

á
ln

í 
h
o

d
n

o
ta

Graf 10: Test normality pro výsledky testu z termochemie - skupina B
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b) Následující tabulka 18 a obrázek 49 uvádějí výsledky T-testu aplikovaného na testování 

vlivu FMDP na proces osvojování učiva z tématu „Termochemie“:

T-test pro nezávislé vzorky: termochemie
skupina A vs. skupina B
Průměr
skup. 1

Průměr
skup. 2

Hodnota t p t separ.
pr. odh.

p
oboustr.

Sm.odch.
skup. 1

Sm.odch.
skup. 2

F-poměr
rozptyly

p
rozptyly

12,55155 13,80412 -2,08166 0,038032 -2,08166 0,038032 5,989622 5,862216 1,043939 0,765477

Tab. 18: T-test: termochemie - skupina A vs. skupina B

Obr. 49: Okno programu Statistica -T-test pro termochemii

P-value oboustranná je menší než 0,05, p-value pravostranné hypotézy (hypotézy, 

že střední hodnota dosažených bodů v testech skupiny B je vyšší než skupiny A) je rovna 

0,019016. Jak vyplývá z tabulek obsahujících vypočtené hodnoty příslušných statistik, 

bylo prokázáno se spolehlivostí minimálně 95%, že skupina B 194 žáků používající 14 dní 

před testem FMDP s digitalizovanými experimenty dosáhla vyšší střední hodnoty součtu 

bodů v tomtéž testu, který podstoupila skupina A 194 žáků nepoužívající FMDP
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CHEMICKÁ ROVNOVÁHA

a) výsledky

Následující tabulky 19 a 20 přehledně znázorňují četnosti počtu bodů dosažených 

žáky v testech z tématu „Chemická rovnováha“. Jedná se o bodové vyhodnocení žáků ze 

skupiny A i ze skupiny B:

Tabulka četností: "chemická rovnováha" skupina A

počet bodů

Četnost Kumulativní
četnost

Rel.četnost Kumulativní
rel.četnost

2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

ChD

5 5 1,74216 1,7422

3 8 1,04530 2,7875

15 23 5,22648 8,0139

6 29 2,09059 10,1045

18 47 6,27178 16,3763

14 61 4,87805 21,2544

2 63 0,69686 21,9512

18 81 6,27178 28,2230

12 93 4,18118 32,4042

26 119 9,05923 41,4634

25 144 8,71080 50,1742

28 172 9,75610 59,9303

6 178 2,09059 62,0209

4 182 1,39373 63,4146

12 194 4,18118 67,5958

93 287 32,40418 100,0000
Tab. 19: Výsledky: chemická rovnováha - skupina A

Tabulka četností: "chemická rovnováha" skupina B

počet bodů
Četnost Kumulativní

četnost
Rel.četnost Kumulativní

rel.četnost
2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

ChD

3 3 1,04530 1,0453

5 8 1,74216 2,7875

14 22 4,87805 7,6655

4 26 1,39373 9,0592

15 41 5,22648 14,2857

2 43 0,69686 14,9826

14 57 4,87805 19,8606

1 58 0,34843 20,2091

20 78 6,96864 27,1777

19 97 6,62021 33,7979

19 116 6,62021 40,4181

23 139 8,01394 48,4321

27 166 9,40767 57,8397

14 180 4,87805 62,7178

3 183 1,04530 63,7631

11 194 3,83275 67,5958

93 287 32,40418 100,0000
Tab. 20: Výsledky: chemická rovnováha - skupina B



157

Výsledky testů "Chemická rovnováha" skupin A a B
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Graf 11: Výsledky testů „chemická rovnováha“

Z grafu 11 dosažených bodových zisků a tabulky 21 bodových statistických 

charakteristik (četnosti, mediány, kvartily) vyplývá, že relativně  největší pozitivní dopad 

mělo používání FMDP na proces osvojování učiva z tématu „Chemická rovnováha“ u žáků

mírně nadprůměrných. Nejvíce přibylo žáků s 20, respektive 12 body. 2,33 krát došlo 

k navýšení počtu žáků s vysokým počtem 20 bodů (maximum 24) ve skupině B oproti 

skupině A. Počet průměrných žáků s 12 bodovými zisky se navýšil 1,58 krát ve skupině B 

oproti referenční skupině A. 

Je samozřejmě nutné vzít v úvahu fakt, že ověřování hypotézy o rozdílu průměrů 

uvedených v tabulkách na základě aplikace T-testu, bylo negativní. Celkově se tedy 

aplikace FMDP neprojevila v statisticky signifikantním zvýšení efektivity osvojování 
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poznatků v učivu „Chemická rovnováha“, přestože z předběžného šetření se jeví být

průměr dosažených testových bodů ve skupině B zdánlivě větší než ve skupině A.

Chemická rovnováha

Skupina A Skupina B

Charakteristiky souborů výsledků testů

PRŮMĚR případy 1-194 12,5515464 12,7835052

MEDIÁN případy 1-194 14 13

SmOdch případy 1-194 5,98962165 5,92566527

N_PLATNÝCH případy 1-194 194 194

SOUČET případy 1-194 2435 2480

MINIMUM případy 1-194 2 2

MAXIMUM případy 1-194 24 24

D.kvartil případy 1-194 8 8

H.kvartil případy 1-194 18 18

Tab. 21: Statistické charakteristiky: chemická rovnováha

a) test normality

Následující p-grafy normality 12, 13 dokládají, že skupiny A i B součtů bodů 

dosažených v testech z „Chemické rovnováhy“ vykazují aproximativně normální rozložení.
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Normální p-graf "Chemická rovnováha"skupina A 
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Graf 12: Test normality pro výsledky testu „chemická rovnováha“- skupina A 

Normální p-graf: "Chemická rovnováha" skupina B
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Graf 13: Test normality pro výsledky testu „chemická rovnováha“- skupina B
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b) Následující tabulka 22 a obrázek 50 uvádějí výsledky T-testu aplikovaného na testování 

vlivu FMDP na proces osvojování učiva z tématu „Chemická rovnováha“:

T-test pro nezávislé vzorky: Chemická rovnováha
skupina A vs. skupina B
Průměr
skup. 1

Průměr
skup. 2

Hodnota t p t separ.
pr. odh.

p
oboustr.

Sm.odch.
skup. 1

Sm.odch.
skup. 2

F-poměr
rozptyly

p
rozptyly

12,55155 12,78351 -0,383456 0,701593 -0,383456 0,701593 5,989622 5,925665 1,021703 0,881597

Tab. 22: T-test: chemická rovnováha - skupina A vs. skupina B

Obr. 50: Okno programu Statistica – T-test pro chemickou rovnováhu

P-value oboustranná je větší než 0,05, p-value pravostranné hypotézy (hypotézy, že 

střední hodnota dosažených bodů v testech skupiny B je vyšší než skupiny A) je rovna 

0,3507965. Jak vyplývá z tabulky 22 obsahující vypočtené hodnoty příslušných statistik, 

nebylo prokázáno se spolehlivostí minimálně 95%, že skupina B 194 žáků používající 14 

dní před testem FMDP s digitalizovanými experimenty dosáhla vyšší střední hodnoty 

součtu bodů v tomtéž testu z tématu „Chemická rovnováha“, který podstoupila skupina A 

287 žáků nepoužívající FMDP.
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8 Diskuze

Jak ukázal výzkum, lze navržený FMDP používat v procesu osvojování vybraného 

učiva obecné chemie zejména na úrovni střední, ale i  na úrovni základní školy. Tento 

rozsah aplikací je umožněn flexibilitou tohoto učebního prostředku, která vyplývá mimo 

jiné z vlastností programovacího jazyka C#, pomocí kterého byl FMDP realizován a 

nakonec i z variability aspirační úrovně vzdělávacích cílů studujících. Například je rozdíl, 

zda si studující osvojí daný poznatek či činnost na úrovni fenoménů, či na úrovni translace, 

interpretace, nebo dokonce extrapolace.

Narozdíl od HTML je modifikace obsahu FMDP velmi snadná a rychlá. V případě 

jakkoli pozměněných podmínek edukačního procesu a nutnosti přizpůsobení FMDP daným 

didaktickým cílům či úrovni výchozích vědomostí a dovedností studujících lze libovolně 

obměňovat, doplňovat a upravovat osvojované poznatky a činnosti z hlediska jejich 

obsahu, rozsahu či stupně a způsobu jejich osvojování, a to v kterékoli části FMDP. 

Takovéto zásahy do programu zvládne i běžný poučený uživatel (obeznámený například 

s prací ve známém HTML), v tomto případě učitel nebo i studující.

Podle aktuálních požadavků vyučujícího či studujícího lze kdykoli FMDP

rozšiřovat o nové poznatky, o nové digitalizované experimenty, verifikační testy atd.

Obměna testů zařazených do FMDP bude pravděpodobně patřit mezi nejběžnější. Jedná se 

zejména o situace, kdy daný test nevyhovuje po stránce obtížnosti, tedy je-li příliš obtížný 

nebo naopak málo obtížný. 

Například: Učitel může nové zadání testů napsat v programu MICROSOFT WORD 

a snadno překopírovat jako nový objekt do FMDP.

Obměna digitalizovaných experimentů v FMDP je samozřejmě časově náročnější. 

Při tvorbě FMDP jsem například s žáky chemického kroužku provedl v laboratoři 

zfilmování a digitalizaci chemického experimentu „Oxidace škrobu chlorečnanem“. 

Z pozdější diskuze s žáky při projekci  tohoto experimentu na filmovém plátně vyplynula 

nutnost nahradit tento experiment jeho „zábavnější verzí“. Proto jsem zvolil provedení 

chemického pokusu ve venkovním prostředí a použil škrob obsažený v pudinkovém prášku.

Programovací jazyk C# umožňuje narozdíl od HTML snadno testy vyhodnocovat 

prostřednictvím logické spojky „implikace“. Definování nových příkazů pro správné 

odpovědi v nově dosazených testových položkách není obtížné a nezabere učiteli mnoho 

času.
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Verifikační testy v FMDP obsahují učební úlohy, které jsou diferencovány podle 

obtížnosti. Proto je mohou používat jak studující základní školy s problémy s osvojováním 

vědomostí a dovedností z některých témat obecné chemie, tak nadaní žáci střední školy, 

kteří mají hlubší zájem o vyučovací předmět chemie. Podle rozličných aspiračních cílů 

žáků je možné flexibilně měnit stupeň a způsoby osvojování učiva. To je velice významný 

přínos aplikace FMDP pro výchovu chemických talentů.

Následující příklad je ukázkou testových učebních úloh k tématu „Termochemie“, 

které jsou uvedeny v FMDP. Uvedené učební úlohy jsou součástí digitalizovaného 

experimentu „Mražení bez ledu“. Studující si může při jejich řešení  zvolit ze tří 

obtížnostních úrovní:

Př. 1 (nejmenší obtížnost)

Endotermickou nazýváme takovou chemickou reakci, při které 

a) soustava teplo odevzdává do svého okolí b) reakční teplo je menší než nula c) 

soustava teplo pohlcuje d) změna entalpie je záporná

Př. 2 (obtížnost střední)

Slučovací teplo sloučeniny je reakční teplo reakce, při které

a) vznikne 1 mol této sloučeniny b) 1 mol této sloučeniny shoří s kyslíkem na 

stabilní produkty c) sloučenina právě vratně dimerizuje d) vznikne 1 mol této 

sloučeniny přímo z prvků

Př. 3 (nejvyšší obtížnost)

Entropie je stavová veličina

a) charakterizující množství vnitřní energie v systému za teploty absolutní nula b) 

ve všech systémech celkově rovna nule c) z pravděpodobnostního hlediska mírou 

neuspořádanosti systému d) u dokonalých krystalů při teplotě 0˚C rovna nule

Forma používání FMDP může být jak prezenční, tedy aplikace přímo ve škole, tak

distanční, tedy samostudium žáků. Při distančním používání FMDP mohou studující

v případě otázek či nejasností komunikovat s učitelem pomocí elektronické pošty a 

postupovat dále svým individuálním tempem. Poznávací postupy si volí daný žák 

individuálně, může například začít pozorováním digitalizovaného experimentu a pak přejít 

k řešení učebních úloh nebo naopak, případně od předložených textů přejít k pozorování 

digitalizovaných experimentů a zvolit pouze testy např. s nejnižší obtížnosti atd. O stupni 

osvojení poznatků z vybraných témat obecné chemie získává okamžitou informaci 

prostřednictvím výsledků řešení učebních úloh obsažených v testech. Ty se týkají jak 
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daného digitalizovaného experimentu, tak zobecnění empirických poznatků v něm 

obsažených.

Přestože všechny digitalizované experimenty obsažené v FMDP lze promítat i 

samostatně, vždy jsou jejich součástí učební úlohy ověřující stupeň osvojení učiva. I tak 

však určití studující mohou při analýze některých digitalizovaných experimentů zůstat

pouze na úrovni fenoménů, tzn. neřeší učební úlohy.

Řada zfilmovaných chemických dějů uvedená v FMDP probíhá velmi bouřlivě a 

s množstvím světelných a akustických efektů. Záměrně jsem v mnoha případech použil

„velká množství“ výchozích látek, protože studující zvyklí na atraktivitu akčních filmů

v současné době vyžadují pozorování velmi dynamických fenoménů, protože jinak mají 

často problémy udržet pozornost. Vzhledem ke zvýšeným bezpečnostním rizikům

doporučuji u takových chemických dějů pouhé jejich pozorování v digitalizované formě.

(Protože součástí FMDP jsou nejen digitalizované experimenty, ale i podrobné 

návody k jejich reálnému provedení, uvádím u každého experimentu bezpečnostní rizika a 

opatření. Jako ideální se sice ukazuje jak reálná, tak virtuální prezentace chemického 

pokusu, případně žákovský pokus, ale to u mnohých pokusů nelze uskutečnit – viz přehled a 

popis experimentů v kapitole 6 této práce. Například u digitalizovaného experimentu 

„Vojenská dýmovnice“ nelze ze zřejmých důvodů tentýž experiment provést v laboratoři, 

protože při filmování jsem použil 6,5 kg reaktantů a uvolňuje se značné množství dýmu.)

Ačkoli při používání FMDP v procesu osvojování učiva v tématu „Chemická 

rovnováha“ za uvedených testovacích podmínek nebylo prokázáno zvýšení efektivity 

tohoto procesu u všech skupin studujících, neznamená to rozhodně, že v tomto tématu 

nemá být FMDP používán. Vzhledem k možnostem snadných modifikací libovolných částí

FMDP lze i v takovém případě dosáhnout aspoň zjednodušené vybrané didaktické cíle. 

Protože studující měli k dispozici FMDP pro osvojování učiva „Chemická rovnováha“ ve 

škole i pro samostudium jen 14 dní, je vysoce pravděpodobné, že uvedená časová dotace 

vyhrazená pro osvojení poznatků z tohoto obtížnějšího tématu obecné chemie byla

nedostačující.

(K tématu „Chemická rovnováha“ je velmi didakticky náročné vybrat vhodný 

experiment, který demonstruje ustavení a posun chemické rovnováhy na základě 

změněných podmínek. Při digitalizaci chemických experimentů určených pro FMDP jsem 

zřejmě zvolil dostatečně atraktivní pokus, nicméně didakticky málo stimulující. Pro 

demonstrování  dějů spojených s rovnovážnými stavy navrhuji raději použít pokus uvedený 

na IZ 11:
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Navržený chemický děj vyjadřuje rovnice:

Co(H2O)6
2+(aq) + 4 Cl-(aq) ↔ CoCl4

2-(aq) + 6 H2O(g)

Komplex Co(H2O)6
2+ je růžový a komplex CoCl4

2- je modrý. Uvedená reakce je 

endotermická, při zahřívání se posunuje rovnováha doprava. To způsobuje zmodrání 

roztoku. Po přidání AgNO3 jsou z roztoku odstraňovány částice Cl- . Dochází k posunutí 

rovnováhy zpět doleva způsobené odebíráním výchozích látek. Roztok tedy opět zrůžoví. Po 

přidání   HCl se zvýší množství iontů Cl- přítomných v roztoku a rovnováha se posouvá 

doprava, přičemž roztok zmodrá. Experiment ilustruje Le Chatelierův princip atraktivním 

způsobem, který studující na úrovni SŠ snadno pochopí.)

Díky použitým technologiím je FMDP snadno distribuovatelný prostřednictvím 

různých datových nosičů, jako CD, DVD nebo FLASH disk, lze jej také zpřístupnit přes 

internetovou síť. Použití v praxi však trochu znesnadňovala nutnost instalování aplikačního 

rámce .NET Framework, který na svých na stránkách nabízí zdarma společnost Microsoft. 

Případně zdržovalo i instalování sady knihoven Microsoft DirectX poskytujících aplikační 

rozhraní. Sada DirectX však většinou bývá běžnou součástí programového vybavení

počítačů. Protože internet je v současné době ve školách i domácnostech běžně dostupný, 

nebyla instalace těchto doplňků závažnou překážkou. Nicméně jsem tyto nevýhody 

odstranil a vytvořil jediný CD nosič, který při spuštění kromě FMDP nainstaluje i potřebné 

doplňky.

Nesmíme v neposlední řadě opomenout, že jak zkušební, tak dlouhodobější 

používání FMDP přineslo značnou úsporu času i finančních prostředků. Vyplývá to ze 

zkušeností z mé vlastní učitelské praxe na gymnáziu, tak i z rozhovorů s učiteli jiných škol, 

kteří se účastnili testování tohoto didaktického prostředku. Odpadly totiž veškeré finanční 

a časové náklady spojené s reálnými experimenty a snadná distribuovatelnost FMDP

v elektronické podobě šetří papír i inkoust tiskáren. 



165

9 Shrnutí

Analýzou elektronických učebních opor, online aplikací a výukových programů u 

nás i v zahraničí jsem dospěl k závěru, že je třeba vytvořit flexibilní didaktický prostředek 

obsahující digitalizované experimenty z obecné chemie. Zároveň jsem rozborem 

stávajících databází, CD ROMů a VHS se zfilmovanými experimenty zjistil, že řada 

efektních experimentů s pyrotechnickými prvky nebyla dosud digitalizována vůbec nebo 

ne v měřítku „většího množství“ chemikálií.

Zvolený programovací jazyk C#, v němž byl FMDP vytvořen, se ukázal pro účely 

tohoto projektu jako nejvhodnější. Tato volba vyplynula z konzultace s počítačovými 

programátory a byla motivována především širšími možnostmi C# oproti HTML a také 

možnostmi jednoduché modifikace obsahu FMDP. Učitelé s minimálně základní 

počítačovou gramotností mohou do FMDP libovolně zasahovat, měnit jakékoli jeho části a 

přizpůsobovat jej vnitřním i vnějším podmínkám procesu edukace.

S přihlédnutím k dotazníkovému průzkumu zjišťujícímu požadavky žáků na 

formu a obsah experimentů po fenomenální stránce jsem zfilmoval a digitalizoval zvláště 

ty experimenty, které prezentují chemické děje doprovázené vznikem značného množství 

dýmu, emisí světla, explozí a překvapivými změnami barev.

Na základě statistického vyhodnocení statistických souborů žáků a jimi 

dosažených bodů v testech z učiva obecné chemie, které bylo prováděno prostřednictvím 

T-testů referenčních a experimentálních skupin žáků z některých českých gymnázií, bylo 

ověřeno:

1) Na hladině významnosti 5% byl prokázán pozitivní vliv používání FMDP při osvojování 

učiva obecné chemie: „Redoxní děj“, „Faktory ovlivňující reakční rychlost“ a 

„Termochemie“.

Při osvojování učiva v tématu „Redoxní děj“ a „Termochemie“ se projevilo při 

používání FMDP nejvyšší zvýšení počtu žáků dosahujících vysoce nadprůměrných 

výsledků v testech.

Při osvojování učiva „Faktory ovlivňující reakční rychlost“ s využitím FMDP došlo 

ke zvýšení počtu žáků dosahujících nadprůměrných a vysoce nadprůměrných výsledků 

v navazujících verifikačních testech.

2) Na hladině významnosti 5% nebyl prokázán pozitivní vliv používání FMDP při 

osvojování učiva obecné chemie v tématu „Chemická rovnováha“. Ukazuje se, že učivo 

obecné chemie „Chemická rovnováha“ je pro žáky i po teoretickém vysvětlení, znázornění 
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a používání digitalizovaných experimentů příliš abstraktní a relativně ze všech čtyř 

tématických celků nejhůře pochopitelné.

Nakonec mohu konstatovat, že všechny vytyčené cíle disertační práce byly splněny 

a stanovená hypotéza byla potvrzena.

10 Summary

By analyzing electronical tools, online applications and tutorials from Czech 

Republic and abroad I have come to the conclusion that it is necessary to create a flexible 

educational instrument which includes digitized chemical experiments for general 

chemistry. Following the analysis of present databases, CD ROMs and VHS containing 

pictured experiments I found out that a lot of spectacular experiments with pyrotechnical 

components have not been shooted at all or not in the range of „greater“ chemicals 

quantity.

The chosen programming language, in which FMDP was written, proved to be most 

efficient. This choice emerged from a discussion with programmers and was motivated in 

particular by larger possibilities of C# than HTML have. In addition to it the modification 

of the FMDP content is easy. The teachers with minimum of the PC-literacy can make any 

changes in FMDP, alternate any of its parts and adapt them for various internal and 

external conditions of education.

With regard to the interview having found the needs of learners I filmed and 

digitized especially such experiments that present the chemical reactions accompanied by 

the rise of a smoke, light emission, explosion and a surprising turn of colours.

On the basis of the statistical evaluation of statistical data containing marks 

achieved by pupils in tests that were collected from 9 secondary schools, it has been found 

out:

1) On the significance level of 5% there has been verified the positive influence of using 

FMDP for mastering the curriculum of general chemistry: „Redox reactions“, „Rate of 

reaction and its determining factors“ and „Termochemistry“.

The highest increasing of the number of pupils with above-average results in tests 

has appeared by learning the curriculum of „Redox reactions“ and „Termochemistry“ with 

the use of FMDP.

2) On the significance level of 5% there has not been verified the positive influence of 

using FMDP for mastering the curriculum of general chemistry: „Chemical equilibrium“. It 
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has appeared that the curriculum of „Chemical equilibrium“ is too abstract and relativly 

hardly obvious for learners despite of the theoretical explanation, visualization and using 

digitized experiments.

At the end I can state that all the goals of this PhD. thesis have been fulfilled and 

the stated hypothesis has been confirmed.
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11 Závěr

V předložené práci jsem navrhl a vytvořil FMDP, jehož použití jsem ověřil v praxi.

Na základě důkladné rešerše literatury týkající se projekce experimentů a podrobným 

rozborem současných počítačových programů obsahujících zfilmované chemické 

experimenty jsem zvolil adekvátní prostředky, způsoby a konkrétní technické i didaktické

řešení záměru vytvořit moderní didaktický prostředek pro zvýšení efektivity dosahování 

očekávaných výstupů v rámci vybraných témat učiva obecné chemie. Prokázal jsem 

s použitím statistických metod, že očekávané výstupy z obecné chemie na školách 

gymnaziálního typu lze naplňovat prostřednictvím učiva, které je prezentováno 

multimediální a interaktivní formou.

Zkušenosti z reálného školního prostředí i teoretická východiska totiž neustále 

potvrzují pravdivost teze, že prosté předkládání faktů v chemii, mimoto pouze formou 

textu, je krajně nedostačující a neefektivní vzhledem k dosahování plánovaných 

didaktických cílů. Tyto skutečnosti souvisí velmi úzce s tím, že současná společnost stále 

více směřuje ke globálnímu využití tolik diskutovaného potenciálu multimédií, 

přinášejících kromě informací textových zprostředkování poznatků pomocí obrazu, zvuku 

a konečně i snadné a rychlé komunikování těchto informací.

Rozhodně se chci vyvarovat tvrzení, že jedině digitalizovaný školní chemický 

experiment je východiskem a „vždy platnou metodou“ k dosahování klíčových kompetencí

a očekávaných výstupů na úrovni našich škol. Funkce empirie je oproti teorii natolik 

korektivní, že dovoluje vyslovit závěr, že teprve komplexní přístup k vyučování chemie 

zahrnující i nezbytné reálné experimenty může být jednou z komponent didaktického 

systému chemického vzdělávání. V každém případě však i tato práce přispěla k důkazu

toho, že stěžejní funkce a dominantní postavení pokusů ve vyučování chemie zůstává 

součástí všech paradigmat chemického vzdělávání. 

Zavádění Rámcových vzdělávacích programů do školní praxe je právě onou dlouho 

predikovanou výzvou ke komplexní reformě a restrukturalizaci kurikula, která je 

uskutečnitelná jen díky společnému úsilí učitelů, studujících, odborníků didaktiky chemie, 

pedagogů a odborníků v oborech chemie a v neposlední řadě programátorů i techniků. 

Pokud tento proces bude v budoucnosti probíhat i nadále racionálně, promyšleně a cíleně, 

můžeme předpokládat, že plán trvale udržitelného rozvoje, vývoj nových technologií 

včetně zavádění ICT, nové poznatky v oboru chemie a požadavek minimalizace 

ekologických dopadů moderních výrob bude česká škola flexibilně reflektovat. A nejen to, 
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konkrétně výuka chemie určitě bude další vývoj společnosti v uvedených aspektech 

efektivně a plánovaně podporovat a dále rozvíjet prostřednictvím vzdělávání nové 

generace.

Nezadržitelný růst poznatků a činností v chemii, v informačních a komunikačních 

technologiích, stejně jako další výzkumy týkající se aplikací těchto technologií ve školách 

všech typů, budou s největší pravděpodobností potvrzovat nezbytnost a správnost 

vyučovacích postupů využívajících ICT. Lze také s pravděpodobností rovnající se téměř 

jistotě konstatovat, že fundamentální pedagogické, didaktické a přírodní zákonitosti jsou 

sice relativně neměnné, nicméně metody a prostředky vedoucí k uskutečnění vzdělávacích 

cílů se mohou neustále zdokonalovat. Jednou z mnoha takových možností je aplikace 

Flexibilního multimediálního učebního prostředku způsobem navrženým a ověřeným 

v praxi.

Předložený způsob řešení vytyčené hypotézy v této práci a splnění jejích cílů by 

mělo, jak pevně doufám, pomoci dalším výzkumníkům ve zdokonalování flexibilních

didaktických prostředků. Bude také nezbytné provádět další ověřování dopadu 

elektronických didaktických prostředků uvedeného typu na zvýšení efektivity procesu 

osvojování poznatků nejen z obecné, ale i z dalších oblastí chemie. Vzhledem 

k psychologicky i pedagogicky odůvodněnému přání, aby centrem procesu osvojování 

učiva byl aktivní a motivovaný studující, bude zřejmě nevyhnutelné, aby se i samotní žáci 

podíleli na vývoji moderních didaktických prostředků. To bude vyžadovat i soustavné a 

pečlivé monitorování jejich požadavků na výuku chemie a přírodovědných předmětů 

vůbec.
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Přílohy

SEZNAM PŘÍLOH

Pevné přílohy

I Srovnávací test „redoxní děj“

II Srovnávací test „faktory ovlivňující reakční rychlost“

III Srovnávací test „termochemie“

IV Srovnávací test „chemická rovnováha“

V Dotazník „digitalizovaný experiment“

VI Výsledky průzkumu zjišťujícího požadavky žáků

Volné přílohy

I CD s FMDP – „Experimenty z obecné chemie“
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Příloha I

Srovnávací test „Redoxní děj“

Čas na vypracování: 20 minut
Zakroužkujte vždy jen jednu variantu

Za 1 bod:
1) Oxidace je děj, při kterém
a) dochází ke zvyšování oxidačního čísla oxidovaných částic                         b) se látky slučují se vzduchem 
c) oxidované látky přijímají elektrony                                                              d) vždy vzniká voda

2) Částice, které při reakcích přijímají elektrony, nazýváme
a) reaktanty                   b) donory                c) redukční činidla               d) oxidační činidla

3)  Redukční činidlo
a) se používá při praní                 b) uvolňuje energii                          c) má nestabilní jádro 
d) redukuje jiné látky při reakci

Za 2 body:
4) Oxidační číslo Si v SiH4 je
a) IV                              b) –IV                               c) II                             d) –I

5) Dřevěné uhlí v některých dýmovnicích slouží jako
a) střelivo                               b) dusivo                        c) palivo                         d) oxidovadlo

6) Vyberte správnou variantu uspořádání kovů (Zn, Fe, Mg) podle rostoucí ochoty reagovat s oxidem 
měďnatým:
a) Zn, Mg, Fe                             b) Zn, Fe, Mg                     c) Mg, Fe, Zn                    d) Fe, Zn, Mg

7) Chlorečnany jsou
a) významná ochucovadla                                                          b) okysličovadla 
c) redukční činidla                                                                      d) sloučeniny chloru v oxidačním stavu +IV

8) Redukční smog se skládá z průmyslových kouřů a mlhy a obsahuje hlavně SO2, který
a) se snadno redukuje                                                               b) je redukčním činidlem 
c) je oxidačním činidlem                                                          d) je zásadité povahy

9) Dáno reakční schéma: F2 + Cl- → Cl2 + F-

a) Tato reakce neprobíhá, fluor je stabilnější než chlor.                                                                                      
b) Tato reakce probíhá, fluoridové ionty se redukují hůře než chloridové.
c) Tato reakce probíhá, fluor je silnějším oxidačním činidlem než chlor.
d) Tato reakce neprobíhá, halogeny nemohou spolu reagovat.

10) Oxidační čísla kovů
a) mohou být i záporná                                                                    b) mohou být jen kladná                             
c) mohou být jen nezáporná                                                             d) mohou být maximálně +VII
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11) Manganometrie prováděná v kyselém prostředí je analytická metoda založená na
a) konduktometrickém měření roztoků manganistanů 
b) redukci manganistanu draselného na manganatou sůl 
c) redukci manganistanu na oxid manganičitý 
d) odbarvení hnědě zbarveného manganistanu draselného v bodě ekvivalence

za 4 body:

12) Uvažujme posloupnost iontů  Ca2+, Sr2+, Ba2+. V uvedeném pořadí u těchto iontů
a) klesají jejich hydratační schopnosti                                     b) vzrůstá jejich tendence přijímat elektrony    
c) klesá jejich stabilita                                                             d) klesají jejich oxidační vlastnosti

13) Jsou dána následující tvrzení:
I) Sloučeniny chromu v oxidačním stavu +VI mají oxidační schopnosti kvůli výraznému kovovému 
charakteru chromu II) Sloučeniny chromu v oxidačním stavu +VI mají schopnost se redukovat, tedy přijímat 
elektrony od jiných částic III) chrom je nejstabilnější v oxidačním stavu III; IV) Sloučeniny chromu 
v oxidačním stavu +VI mají výrazně redukční vlastnosti, při reakcích se tedy zbavují nadbytečných elektronů
Vyberte tu variantu, která uvádí jen nepravdivá tvrzení
a) II, IV                               b) I, III                       c) III, IV                        d) I, IV

14) Jsou dána následující tvrzení:
I) při rozpouštění chloridu sodného ve vodě probíhá redoxní děj II) některé látky mohou vystupovat jako 
oxidační i redukční činidla III) během redukce se snižuje oxidační číslo redukovaných částic, protože tyto 
částice přijímají protony IV) elementární fluor má ze všech prvků nejvyšší elektronegativitu, proto se snadno 
redukuje 

Vyberte variantu, uvádějící pouze  pravdivá tvrzení
a) I, IV                            b) II, IV                         c) II, III                         d) I, II

15) Doplňte níže uvedené schéma redoxního děje:

1)    KClO3 (s)   KCl (s)  + ...

a) KClO                         b)  K2O                        c) ClO2                        d) 3 O2

řešení: 1a, 2c, 3d, 4a, 5c, 6d, 7b, 8b, 9c, 10a, 11b, 12b, 13d, 14c, 15d
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Příloha II

Srovnávací test „Faktory ovlivňující reakční rychlost“

Čas na vypracování: 20 minut
Zakroužkujte vždy jen jednu variantu

Za 1 bod:

1) V jaké formě použijete Al, aby při jeho reakci s práškovým Fe2O3 reakce probíhala rychle
a) granule velikosti 1 cm                                                      b) jemný pudr 
c) drát                                                                                   d) vodný roztok

2) Látky, které snižují při chemické reakci aktivační energii, se nazývají 
a) nukleofilní činidla                                                       b) reaktanty 
c) pozitivní katalyzátory                                                 d) detergenty

3) Při reakci 20% HCl se zinkem se oproti téže reakci, ale s 5% HCl, během prvních 5 sekund
a) nic neděje, zinek se pasivuje                                        b) uvolní méně vodíku
c) vyvine více vodíku                                                      d) roztok více zabarví

Za 2 body

4) Rychlost reakce je přímo úměrná součinu okamžitých koncentrací výchozích látek. Toto tvrzení je 
formulací
a) Mendělejevova zákona                                                 b) Pauliho principu
c) Guldberg-Waageova zákona                                        d) van´t Hoffova zákona

5) Rychlost chemické reakce je definována jako změna molární koncentrace některého z produktů, vztažená 
k jednotce času a 
a) dělená hmotností tohoto produktu                                 b) dělená stechiometrickým koeficientem 
c) dělená hustotou                                                               d) násobená tlakem reakční soustavy

6) Efektivní srážka dvou částic podle srážkové teorie nastala tehdy, když tyto částice jsou vhodně prostorově 
orientovány a
a) mají vakantní orbitaly v elektronovém obalu                      b) mají shodné náboje 
c) mají nenulový dipólový moment                                         d) mají dostatečnou kinetickou energii 

7) Při postupném sbližování molekul se současně oslabují původní vazby v molekulách výchozích látek a 
začínají se vytvářet vazby nové mezi atomy různých molekul. Vzniká tak přechodně existující teoretická 
částice, zvaná:  a) sigma-komplex                                  b) meziprodukt 
                         c) amfion                                                d) aktivovaný komplex

8) Při reakci sodíku s vodou byla voda ohřáta o 20ºC. Na základě toho 
a) došlo k zpomalení této chemické reakce                 
b) došlo k zrychlení této chemické reakce 
c) neproběhla žádná změna v reakční soustavě
d) klesl počet účinných srážek mezi atomy sodíku a    molekulami vody
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9) Rychlost chemických reakcí závisí na
a) teplotě, ale na koncentraci reaktantů ne                               b) teplotě a hmotnosti reaktantů 
c) teplotě a koncentraci reaktantů                                             d) skupenství látek

10) Aktivační energie 
a) je rovna maximální kinetické energii srážejících se částic 
b) je rovna energii potřebné k rozštěpení zanikajících vazeb ve výchozích látkách 
c) je přímo úměrná reakční rchlosti 
d) je rovna reakčnímu teplu dané reakce

11) Zvýšením teploty o 10ºC se za konstantního složení směsi 
a) zvýší rychlost reakce o 10 %                                     b) zvýší rychlost reakce desetkrát 
c) sníží rychlost reakce na polovinu                              d) zvýší rychlost reakce o 100 až 300%

Za 4 body

12) Vztah k=A.e-E(A)/ RT je 
a) Guldberg-Waageův zákon                                 b) Arrheniova rovnice 
c) Nernstova rovnice                                               d) Sörensenova rovnice

13) Alosterická inhibice enzymu je založena na
a) deaktivaci enzymu prostřednictvím denaturace jeho bílkovinné části 
b) vazbě modulátoru na alosterické místo a způsobení inaktivního stavu enzymu 
c) tvorbě proenzymu a následné disociaci molekuly enzymu 
d) vytěsnění inhibitoru z vazby na enzym pomocí zvýšení koncentrace substrátu 

14) Rychlostní konstanta
a) se s měnící se teplotou nemění                           b) je závislá na teplotě a tlaku soustavy 
c) závisí na teplotě soustavy                                    d) se mění pouze s rostoucí teplotou

15) Princip katalytických reakcí spočívá v tom, že
a) probíhají jiným reakčním mechanismem než příslušné reakce nekatalyzované 
b) posouvají chemickou rovnováhu výrazně směrem přímé reakce 
c) zvyšují reakční teplo reakce 
d) stabilizují meziprodukty reakce a na základě tohoto efektu snižují předexponenciální faktor pro rychlostní 
konstantu

řešení: 1b, 2c, 3c, 4c, 5b, 6d, 7d, 8b, 9c, 10b, 11d, 12b, 13b, 14c, 15a
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Příloha III

Srovnávací test „Termochemie“

Čas na vypracování: 15 minut
Zakroužkujte vždy jen jednu variantu

Za 1 bod:

1) Endotermická reakce je reakce, při níž
a) dochází ke vzniku sraženiny                                      b) se uvolňuje ze soustavy teplo 
c) soustava teplo přijímá z okolí                                    d) dochází k hoření

2) Pokud je změna entalpie pro danou reakci záporná, je daná reakce
a) endotermická                                                    b) neuskutečnitelná 
c) samovolná                                                        d) exotermická

Za 2 body:

3) Reakční teplo reakce, při níž se 1 mol dané látky zoxiduje na nejstabilnější oxidy, se nazývá
a) spalné teplo                                         b) entalpie 
c) slučovací teplo                                    d) oxidační teplo

4) První termochemický zákon formulovali
a) Demokritos 355 př.n.l.                         b) Laplace a Lavoisier 1770 
c) Heisenberg s Planckem 1815               d) Lavoisier a Laplace 1870

5) Druhý termochemický zákon (Hessův) říká, že 
a) reakční teplo dané reakce je rovno rozdílu disociačních energií vazeb mezi atomy molekul produktů a 
vazeb mezi atomy molekul reaktantů
b) reakční teplo dané reakce je součtem reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících ze 
stejných výchozích látek a končících stejnými produkty 
c) spalná tepla výchozích látek mají opačné hodnoty oproti slučovacím teplům produktů 
d) při štěpení vazeb se teplo spotřebovává

6) Vyberte správnéuspořádání paliv podle rostoucí výhřevnosti: 
a) koks, vodík, hnědé uhlí                                b) zemní plyn, koks, antracit
c) koks, zemní plyn, vodík                               d) vodík, koks, propan-butanová směs

7) Slučovací teplo sloučeniny je rovno reakčnímu teplu reakce, při které
a) vznikne 1 kilogram této sloučeniny ze dvou molekul 
b) 1 mol této sloučeniny shoří s kyslíkem na stabilní produkty 
c) daná sloučenina vytvoří s vodou hydrát
d) vznikne 1 mol této sloučeniny přímo z prvků

Za 4 body:

8) Spontánní děj při konstantním tlaku a teplotě je charakterizován
a) maximem Gibbsovy energie                             b) poklesem Gibbsovy energie 
c) poklesem entalpie                                             d) růstem vnitřní energie
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9) Entropie je
a) stavová veličina charakterizující množství vnitřní energie v systému za teploty absolutní nula
b) ve všech izolovaných systémech celkově menší než nula
c) ze statistického hlediska mírou neuspořádanosti systému 
d) u pevných látek při teplotě 0˚C rovna nule

10) 3. věta termodynamická tvrdí, že
a) neexistuje perpetuum mobile 2. druhu                
b) nelze dosáhnout teploty absolutní nula 
c) teplota -273,15 Kelvinů je nejnižší dosažitelná teplota 
d) teplo nemůže samovolně přecházet ze soustavy o nižší teplotě do soustavy o vyšší teplotě

řešení: 1c, 2d, 3a, 4b, 5b, 6c, 7d, 8b, 9c, 10b
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Příloha IV

Srovnávací test „Chemická rovnováha“

Čas na vypracování: 15 minut
Zakroužkujte vždy jen jednu variantu

Za 1 bod:

1) Uvažujeme-li homogenní rovnováhu, je rovnovážná konstanta závislá
a) na tlaku                                    b) na teplotě 
c) na vlhkosti vzduchu               d) na objemu látek

2) Upravenou rovnovážnou konstantu pro rovnici autoprotolýzy vody nazýváme
a) hydrolytická konstanta                 b) aquaprodukt 
c) iontový součin vody                     d) ionizační koeficient vody

Za 2 body:

3) Le Chatelierův princip říká, že: Porušení rovnováhy vnějším zásahem vyvolá děj směřující
a) k zrychlení reakce                                    b) ke zrušení účinku tohoto vnějšího zásahu 
c) k destabilizaci reagujících látek              d) ke zpomalení reakce úměrně k energii dodané vnějším 
zásahem

4) Pro reakce látek v plynném skupenství lze vyjádřit rovnovážnou konstantu pomocí
a) parciálních tlaků plynů                            b) univerzálních plynových konstant plynů 
c) teplot plynů                                              d) hmotnostních procent plynů

5) Upravená rovnovážná konstanta u srážecích reakcí je nazývána
a) disociační konstanta sraženiny                      b) míra stability sraženiny 
c) součin rozpustnosti                                         d) stupeň solvatace

6) Odebíráme-li z reakční soustavy jeden z produktů, dochází k
a) zastavení reakce                                             b) statické rovnováze 
c) obrácení reakce v reakci zvratnou                d) posunu rovnováhy ve prospěch produktů

7) Čím vyšší je hodnota konstanty stability daného komplexu, tím
a) více je disociovaný                                      b) méně je disociovaný
c) méně je stabilní                                           d) více odolává vysokým teplotám

Za 4 body:

8) Snížení teploty u endotermických reakcí vyvolá 
a) posunutí rovnováhy ve prospěch produktů 
b) změnu rovnovážného složení v reakční soustavě ve směru reaktantů 
c) zvýšení rovnovážné konstanty
d) zrychlení reakce
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9) U reakcí, při nichž se látkové množství plynných produktů oproti látkovému množství plynných reaktantů 
zvyšuje, zvýšení tlaku
a) nevyvolá posun rovnováhy, záleží totiž jen na teplotě
b) vyvolá reakci vedoucí ke snížení koncentrace produktů 
c) vyvolá posunutí rovnováhy ve prospěch produktů 
d) zastaví zcela reakci

10) pH neutrálního roztoku při teplotě 10˚C má hodnotu
a) přesně 7                        b) menší než 7                   c) větší než 7                    d) přesně 0

řešení: 1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6d, 7b, 8b, 9b, 10c
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Příloha V

D O T A Z N Í K 

Digitalizovaný experiment
( Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte jen jednu z nabízených variant)

1. Digitalizovaný chemický experiment – u každého experimentu uveďte stručně, 
co se vám líbilo a co se vám nelíbilo

a) přeměna cukru na uhlí

b) singletový kyslík

c) mražení bez ledu

d) exploze v bazénku

e) kouzlo s pudinkem

f) chemie v granátu

g) metamorfózy barevných koktejlů

h) vojenská dýmovnice

i) gejzír jisker v láhvi

j) bouchací kuličky

k) pokus s kondomem a brýlemi

2. Chemie s promítáním pokusů mě zaujala a baví /by mě bavila a zaujala:
a) vždy                      b) jen někdy                c) nikdy 

3. Chemie s výkladem a teorií řešení různých příkladů mě
a) vůbec nezajímá          b) částečně zajímá            c) většinou zajímá
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4. V pokusu promítaném na plátno očekávám a vyžaduji:
(ohodnoťte jako známky ve škole od 1 do 5; 1 pro nejžádanější a udělte všem známky)
a) exploze      

      b) ohně a hoření  
     c) jen změny barev        
     d) překvapivý průběh reakce 
     e) měření veličin a jen malé pozorovatelné změny v průběhu promítaných reakcí

5. Promítaný pokus upřednostňuji
a) s hudebním doprovodem či podkreslením     
b) bez hudebního doprovodu  
c) jen s mírným občasným hudebním podbarvením, protože zvuková kulisa na mě 
působí rušivě

6. Ideální pro udržení mé pozornosti je pro mě promítaný pokus o délce:

a) 1 minuta               b) okolo 30 sekund                 c) 2-3 minuty             d) delší

7. Nejraději sleduji/bych sledoval(a) nafilmovaný pokus, který se odehrává:

a) v laboratoři              b) u někoho doma            c)  venku ve volném prostoru     
d) v nějakém atraktivním a neobvyklém prostředí

8. Nejraději mám pokusy, které:

a) provádím sám                b) provádí učitel  naživo    c) učitel promítne a ukáže i ve 
skutečnosti  d) učitel jen promítne a obsahují výhody filmu, jako střih, zpomalené a 
detailní záběry

9. Podstatě promítaného pokusu:

a) rozumím vždy  b) rozumím jen u jednodušších pokusů  c) rozumím zhruba  všem
d) nechápu téměř nikdy, jaké reakce probíhají

10. Nebezpečné experimenty

a) se neodvažuji provádět  
b) bych prováděl jen s pomocí učitele 

      c) raději jen sleduji ve formě videoprojekce DVD  
      d) sleduji raději v povzdálí v reálu

11. Zfilmovaný pokus bych:

a) si doma pustil ještě aspoň jednou a snažil se přijít na podstatu reakcí 
b) sledoval jen jednou ve škole a dál bych se jím nezabýval  
c) nejraději natočil sám 
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Příloha VI

Výsledky průzkumu zjišťujícího požadavky žáků

Na základě průzkumu, provedeného formou dotazníků předložených 192 studentům 

(z toho 124 dívek) v letech 2006-2009, byla získána řada empirických dat. Otázky 

dotazníků se týkaly formy i obsahu výuky obecné chemie a směřovaly na žáky Gymnázia 

v České ulici ve věku 15-17 let.:

a) V první fázi bylo zkoumáno, jaké fenomény v chemických experimentech žáci preferují. 

U položek „exploze“, „změny barev“, „měření veličin“ a „jiný překvapivý průběh reakce“

byl nabízen výběr ze 4 možných odpovědí ve škále „rozhodně ano“ až po „nikdy“. 

Výsledky tohoto průzkumu ukazuje tabulka 23.

Chemický  experiment, který mě zaujme obsahuje

Exploze Změny barev Měření veličin Jiný překvapivý 

průběh reakce

Rozhodně ano 98% 67% 6% 81%

Spíš ano 1,5% 31% 4% 15%

Spíš ne 0,5% 2% 12% 4%

Nikdy, 

rozhodně ne

0% 0% 78% 0%

Tab. 23: Fenomény preferované žáky v chemických experimentech

b) V další části dotazníků respondenti měli udělit sedmi různým formám provedení

digitalizovaného chemického experimentu body 0-6 vzestupně podle nejvíce 

upřednostňovaného způsobu provedení digitalizovaného experimentu. Počet bodů 

přidělený určité formě pokusu se nesměl opakovat u jiné formy pokusu. Nejvíce bodů tedy 

v součtu dostal takový typ chemického pokusu, který je žáky nejžádanější a naopak. 

Srovnání předchozích obsahů chemického experimentu i různých forem ztvárnění ve 

filmové podobě dopadlo po seřazení součtů bodů podle klesající úrovně preferencí tak, jak 

zachycuje následující tabulka 24 a graf 14:
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Překvapivé 

efekty 

vizuální, 

zvukové 

a hudební 

doprovod

Exploze 

v chemickém 

klipu 

s hudbou

Exploze 

v chemickém 

klipu bez 

hudby

Překvapivý 

průběh 

reakce

Světelné 

efekty 

a hoření 

ohňů

Měření 

veličin

Obyčejné 

reakce 

s malými 

změnami

1775 577 422 410 323 290 235

Tab. 24: Formy digitalizovaných experimentů preferované žáky

Graf 14: Požadavky žáků na digitalizovaný experiment
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