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Příloha A: Horizontální učební osnovy ZŠ – přehled 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

mateřský jazyk 

kvalita hlásek, rýmů, 
rytmu, 
recitace, převyprávění 
příběhů, cit pro jazyk 
velká tiskací písmena 
(voskovky) 

první pravopisná 
cvičení 
malá tiskací písmena 
(pastelky) 
čítanka 
dramatizace bajek 

psací písmo (plnicí 
pero), pravopisná 
cvičení 
gramatika vychází 
z prožitku řeči, 
hledáme pojmenování 
pro umělecky 
pozorované 
druhy vět, slovní 
druhy, 
pozorování proměn 
podstatných jmen a 
sloves formou hádanek 

časování 
slohové úkoly 
(písemné zpracování 
převyprávění) 
předložky 

skloňování 
stavba věty a větné 
členy 
aktiv/pasiv 
přímá a nepřímá řeč 
(moje mínění a mínění 
jiných) 
sloh na témata 
zeměpisu, dějepisu, 
přírodovědy,… 

konjunktivy 
stavba souvětí, hlavní 
a vedlejší věta 
psaní obchodních 
dopisů 
sloh jako v 5. ročníku 

citoslovce 
temperamentově 
zabarvené výrazové 
prostředky 
společná a sólová 
recitace 

stylistická cvičení 
epické a lyrické 
básnictví 
třídní hra (pocitové 
duševní projevy pod 
maskou role) 
přednes referátů 

vyprávění 
(a četba) 
 

lidová pohádka 
legenda a bajka 
(hraniční projevy 
lidské přirozenosti) 

Starý zákon 
(zodpovědnost vůči 
Zemi a Bohu) 

severská mytologie, 
Edda 
(pohled na jednu věc 
z více stran) 
starověké dějiny 

od příběhů starých 
východních kultur až 
ke středověkým 
obrazům 

scény z novodobých 
dějin 

v souvislosti se 
zeměpisem (pochopení 
pro odlišnost) 
vyprávění o kmenech 
a národech 

životopisy (Goethe, 
Schiller), drama 

cizí jazyk 
písně, hry, drobné básně, vyprávění, mluvená řeč 
ponořit se do jazykového prostoru cizí řeči 
(jiný postoj ke světu) 

začátek psaní a čtení 
v cizí řeči 
upevňování slovní 
zásoby 

témata ke čtení a mluvení podobná jako v mateřském jazyce (také v souvislosti s epochovými 
předměty) 
gramatika (jednotlivé jevy vesměs s ročním posunem za mateřským jazykem) 

matematika 

z celistvé individuality čísel ke čtyřem základním 
početním operacím (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení) 
číslice římské a arabské 

písemné znázornění 
početních operací 
míry a váhy 

zlomky a základní 
početní operace s nimi 

rozšiřování a krácení 
zlomků 
desetinné zlomky a 
desetinná čísla 

trojčlenka 
procentový počet 
(1. matematické 
zkoumání příčin) 

účetnictví 
záporná čísla 
počátky algebry 
rovnice 

mocniny a odmocniny 
praktické a slovní 
úlohy 

kreslení forem, 
geometrie 

základní cvičení 
s přímkami a křivkami 
(vyjádření celým 
tělem) 

Symetrie 
vytváření forem z předem daných prvků 

krása a přesnost se 
spojují geometrické kreslení 

použití kružítka a 
pravítka 
(údiv z geometrických 
obrazců) 

důkazy, Pythagorova věta, shodnost trojúhelníků, 
výška, odvěsna 
perspektivní konstrukce, zlatý řez 

dějepis 

prožívání přírodních proměn v průběhu dne a 
roku, 
naučit se sledovat okolí novýma, bdělejšíma 
očima 
vycházíme z prožitků a vlastních zážitků dětí 

práce na poli 
stavba domu 

hospodářské a 
geografické proměny 
okolí domova a školy 

staré kultury 
Indie, Persie, 
Mezopotámie, Egypt 
Řecko a šíření řecké 
kultury, základy 
řečtiny 

dějiny z hlediska 
kauzality 
Řím a římská kultura, 
základy latiny 
středověk (až do r. 
1400) 

vynález knihtisku 
renesance 
vznik moderní 
přírodovědy 
Johanka z Arku, Hus, 
Luther (následky jejich 
činů) 
objevitelské plavby 
(příčina a následek 
v dějepise) 

industrializace, 
průmyslová revoluce a 
její důsledky, sociální 
řád 

dějiny umění 



II 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

zeměpis 

prožívání přírodních proměn v průběhu dne a 
roku, 
naučit se sledovat okolí novýma, bdělejšíma 
očima 
vycházíme z prožitků a vlastních zážitků dětí 

práce na poli 
stavba domu 

hospodářské a 
geografické proměny 
okolí domova a školy 

naše vlast, 
rozšíření poznatků 4. 
ročníku na větší celky 
(střední Evropa) 

rozšíření poznatků 5. 
ročníku na celou 
Evropu 
systematický přehled 
světa (pozice moří a 
světadílů, klimatické 
pásy, geologický 
podklad,…) 

jednotlivé světadíly (duchovní a kulturní poměry) 
Afrika 
Asie 
Amerika 

přírodopis člověk a zvířata Rostliny mineralogie zdraví a výživa kostra, mechanika 
svalů, oko, ucho 

pěstitelské práce - - 

prosévání kompostu, 
příprava záhonů, 
okopávání, pletí, 
sekání trávy srpem, 
vázání květin 

zakládání kompostu, 
kulturní a zemědělské 
plodiny, bylinková 
zahrádka, vazba 
adventních věnců 

sekání trávy kosou a 
sušení sena, oprava 
nástrojů, zužitkování 
produktů (kysané zelí, 
bylinková sůl, 
konzervace ovoce,…) 

fyzika - - 

akustika 
optika 
teplo 
magnetismus 
statická elektřina 
(fyzikální prožitek, 
zkoumání již dříve 
poznaných fyzikálních 
jevů) 

mechanika, 
jednoduché stroje 
(páka, kladka, klín, 
šroub, nakloněná 
rovina,…) 
elektrodynamika 
(zdroje proudu, 
elektromagnet, 
technické využití 
elektřiny) 

hydrostatika 
hydrodynamika 
aerostatika 
aerodynamika 
Archimédův zákon, 
hydraulika, pumpa, 
relé, zvonek, telegraf, 
transformátor 
nauka o počasí 

chemie - - - 

oheň, kyseliny, 
zásady, kovy, 
kulturně-historický 
aspekt 
(uvedení do 
kvalitativní sféry 
chemických pochodů) 

cukry, tuky, bílkoviny 

výtvarná výchova akvarel, malba „mokrým do mokrého“, nálady a vnitřní řeč barev 
kresba (viz. kreslení forem) 

kreslení uhlem 
(světlo a stín), kresba 
plochy, šrafování, 
geometrická tělesa 

lazurování akvarelem (vrstvená technika) 
 

 
barevné plochy, 
primární a sekundární 
barvy 

prožitek barevných 
souzvuků (všechny 
kombinace) 

vznik sekundárních 
barev z barev 
primárních, barevné 
přechody 

z barevných skvrn 
vyvstávají podoby 
zvířat, dynamika barev 

rostlinné nálady, 
barevná harmonie, 
míchání barev 
hledáme barvy rostlin 

černá a šedá jako 
produkt míšení 
primárních a 
sekundárních barev 

perspektiva, studie 
reálných objektů 
(např. budov) 
kresba tuší 

kreslení podle 
renesančních mistrů 
(Leonardo, Dürer,…) 
nauka o proporcích 

modelování    
koule, pyramida., 
krychle, jednoduché 
plastiky zvířat z koule 

z koule nebo vejce 
utvářet tvary rostlin 

ostré minerální formy 
a plastika pohoří tělesa plastické studie 

temperamentů 
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hudební výchova 

pentatonika (melodie, harmonie a rytmus 
vzájemně propojeny), nálada tónů 
flétna, dětská harfa, lyra, kantela 
naučené „muzicírování“, 
jednohlasý zpěv 

notový zápis 
základní tón 
písně a melodie 
v církevních tóninách 
výběr individuálního 
nástroje 

upevnění notace, takt, 
lidové písně, dítě 
schopno zazpívat 
jednoduchou melodii 
z listu 
elementární vícehlas 

kadence, stupnice, 
intervaly, harmonie, 
tříhlasé sbory, třídní 
orchestr 
 

transpozice melodií 
práce ve sboru a 
orchestru, opera jako 
hudebně-dramatický 
žánr 

intervaly, chromatika, 
harmonické funkce, 
rytmické improvizace 

kontrast dur a moll 
nauka o melodii, 
improvizace 
životopisy známých 
skladatelů 
sólový zpěv 

tělesná výchova tradiční a kolové hry (sociální prvek), honičky, 
chůze na chůdách, skoky přes švihadlo,… 

orientace naučených 
prvků na cíl 

bez určitých nároků se nic nepodaří (štafeta) 
pohybovat se přiměřeně v jiném prostředí 
(plavání, lehká atletika) 
 

volný běh, školení 
běhu 
nové plavecké styly 
(dynamika svalů) 

skok daleký a vysoký, 
salta, přeskoky, 
gymnastika 
(obratnost, artistika) 

běh a skok (důraz na 
techniku) 
sportovní hry a jejich 
pravidla 
zaměření na sílu (hoši) 
a pružnost (dívky) 

eurytmie 

nejjednodušší 
eurytmické pohyby 
v návaznosti na 
jednoduché formy 
z výuky psaní a 
jednoduchá hudební 
cvičení 

dále rozvést předchozí, zejména v souvislosti se 
zaváděním písmen  formy pro gramatické jevy a složité geometrické formy složité formy k básním a hudbě, začátky 

skupinové práce 

řemeslo pletení hladce (míčky, 
skřítkové, chňaply,…) 

pletení obrace 
háčkování (taštičky, 
obaly na flétny, síťky 
na míče,…) 

procvičování 
zvládnutých technik 
(kašpárci, háčkování 
nebo pletení čepic – 1. 
odívání) 

ruční šití, křížkový 
steh (jehelníčky, 
tašky,…) 

pletení s pěti jehlicemi 
(ponožky, 
rukavice,…) 

panenky a zvířata 
z látky (dle vlastních 
návrhů), oblečení pro 
panenky 

papuče a pantofle 
z různých materiálů, 
návštěva ševcovské 
dílny 

šití na stroji (zástěry, 
kraťasy, pyžama,…) 

    
nůž, pila, vrták, kladivo,… 
jednoduché předměty z kůry a větví (figurky, 
zvířátka, lodičky, vařečka, kvedlačka,…) 

hoblík, pilník, 
řezbářský nůž,… 
předměty denní 
potřeby (vařečka, 
škrabka, palička) a 
hračky jako obraz 
skutečnosti (kachny, 
zajíci,…) 

pohyblivé hračky 
(jeřáby, mlýny, 
vrtule,…) 
základy truhlářství, 
práce s dlátem 
 

rámy na obrazy, 
zahradnické nářadí, 
svazování košťat, ptačí 
budky a krmítka, 
houpačky (spojit 
přesnost a čistotu 
s vědomým 
provedením 

jiné uvést na cestu do světa, úcta ke světu a k tomu, kdo něco dokáže, motivace chápat svět, pracovat v něm a na něm (aktivně praktická láska) ročníková práce, sebezapření, pojmové myšlení, 
vědecká činnost, zákony světa, vytváření sudku  
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Příloha B: Horizontální učební osnovy SŠ – přehled 

 9 10 11 12 

mateřský jazyk 

literární styly a formy 
humor 
velcí klasikové (Goethe, 
Schiller,…) 
eseje na historická témata 
 

staré literární památky 
(Gudrun, Píseň o 
Nibelunzích) 
srovnávací gramatika 
od starého rodového ke 
křesťansko-etickému 
vědomí 
poetika a metrika (zákony 
utváření básní) 

literárně-dějepisné 
vyučování, přechod od 
Nibelungů k Parsifalovi 
Parsifal a rytířský epos, 
chudý Jindřich 

Faust 
přehled literatury až do 
současnosti 

cizí jazyk přehled gramatiky 
životopisy osobností 

metrika jazyka, básnická 
četba 

dramatická četba 
divadlo v cizím jazyce 

nejvýznamnější impulzy 
lidí z daného jazykově-
kulturního okruhu 

matematika kombinatorika 
pravděpodobnost 

trigonometrie, mocniny a 
logaritmy (praktický vztah 
k životu) 
zeměměřické praktikum 

posloupnosti a řady 
analytická geometrie 
projektivní geometrie 

infinitesimální počet 
sférická a projektivní 
geometrie 

geometrie kuželosečky 
platónská tělesa 

rýsování pravidelných a 
nepravidelných těles, 
roviny, průnik rovin 

řezy a průniky těles - 

dějepis 

15. - 20. století 
(vnitřní motivy dějin, 
pochopení pro současnost, 
důraz na 20. století) 

kulturní vývoj lidstva 
v závislosti na zemi 
(kočovný způsob života x 
Egypt, Řecko) 
nejstarší doby 

duchovní a kulturní dějiny 
středověku 
renesance 

syntéza (univerzální 
dějepis), ne chronologicky, 
ale tematicky 
 

dějiny umění 

estetický úsudek 
zjemnění smyslového 
vnímání 
malířství a sochařství 
(Egypt, Řecko, renesance), 
proměna ideálu krásy 

témata v návaznosti na poetiku a hudbu architektura 
cesta za uměním 

zeměpis 
fyzický zeměpis 
(geologické jevy) 
astronomie (pohyby hvězd) 

země jako organismus 
(atmosféra, hydrosféra, 
litosféra, zemské nitro, 
rytmy a koloběhy) 

kartografie 
astronomie 
hospodářský zeměpis 

kulturologie 
politika 

biologie 

antropologie  
kosti, svaly, smysly 
(exaktní anatomie a 
fyziologie) 

Antropologie 
vnitřní orgány 
praktikum 1. Pomoci 

nauka o buňce 
genetika a embryologie 
mikroskopické praktikum 
nižší rostliny 

vyšší rostliny 
zoologie 
evoluce člověka 

pěstitelské práce 

utváření krajiny (stavba 
cest, schodů, plotů,…), 
pěstování ovocných stromů 
a keřů, vegetativní 
rozmnožování 
zemědělské praktikum 

kultivace, tvoření kultury 
kácení stromů, chov 
dobytka 
lesnické praktikum 

  

fyzika 

technika (parní stroj, 
lokomotiva, motor, 
elektromotor, telefon,…) 
uchopit myšlením procesy 
ve světě, který mě 
obklopuje 
životopisy badatelů 

klasická mechanika 
elektromagnetické pole, 
vlnění, záření, radioaktivita 
 

optika 
teorie relativity a kvantová 
teorie 

chemie 

procesy (zejména 
v organické oblasti a 
v technologii) 
oxidační proces, dýchání a 
fotosyntéza, vznik uhlí a 
ropy, výroba papíru, 
dřevěného uhlí, kvašení a 
destilace, 
mýdlovarnictví,… 
životopisy badatelů 

soli, kyseliny, zásady prvky 
modelové představy 
procesy metamorfózy 
biochemie 

výtvarná výchova 

černobílá kresba, studium 
ploch a forem, zdokonalení 
techniky šrafování, 
obrazové kompozice, 
linoryt, tvorba plakátů pro 
školní akce 

vrstvený akvarel 
modelování konvexních a konkávních tvarů 

Malba a modelování hlavy, 
sochařství 
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 9 10 11 12 

hudební výchova 

všeobecná hudební nauka 
velcí mistři (Händel, Bach, 
Mozart, Beethoven) 
středoškolský sbor, 
orchestr (vystupování na 
veřejnosti) 

vzájemné naslouchání, 
rozvoj nauky o harmonii, 
opravdové chápání hudby 
(od Hydena po 
Beethovena), kontrapunkt 

tercie/sexta 
romantismus, programní 
hudba, od materiálního 
(Smetanova Vltava) 
k impresi (Debussyho 
Moře) 
sólový zpěv, hudební vkus 
a úsudek 
 

oktáva 
současná (atonální) hudba, 
soudobí skladatelé 

tělesná výchova 
vytrvalostní běh, vrh 
koulí,… 
zapojení a prožití vůle 

jako v 7. – 9. Třídě 

Eurytmie 
systematické zavádění 
eurytmických pohybů a 
forem 

smysluplné skupinové 
formy, raději méně a 
kvalitně, dotáhnout do 
konce 

v hláskové eurytmii skupinové zpracování velkých 
básnických děl, v tónové vícehlasé hudební skladby, 
umělecká eurytmie 

řemeslo 
a technologie 

krejčovství (míry, střihy, 
volba materiálu, šití, 
začišťovací techniky) 
návštěva oděvního závodu 
košíkářství 

technologie, od vlákna 
k textilii, předení a tkaní 

téma energie (elektrárny, 
manipulace s energií) a 
látka (výroba a zpracování 
papíru, recyklace,…) 
knihvazačství 

chemická technologie, 
výroba, PC technologie, 
programování, průmyslové 
praktikum 

jiné   Sociální praktikum třídní divadelní hra 
ročníková práce 



VI 
 

Příloha C: ŠVP chemie pro SŠ-WL 
 

Charakteristika a cíle předmětu 
 

Výuka chemie na waldorfském lyceu navazuje na rámcový vzdělávací program pro 
Základní vzdělávání a je (společně s fyzikou) zaměřena zejména na školení pozorovatelských 
schopností a přírodovědného myšlení. Nedílnou součástí výuky je experiment, ze kterého se 
vychází při vysvětlování jednotlivých fenoménů. Místo učitele tak k žákům promlouvá sama 
příroda. Poté musejí žáci vlastním myšlením uchopit pozorovanou skutečnost a po krůčcích se 
vydávají vstříc přírodním zákonům. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že chemie je nedílnou složkou lidského 
života, že se s ní setkáváme doslova na každém kroku. V dnešním světě slovo chemie 
vzbuzuje spíše strach, obavy, odpor. Učitel by měl proto upozornit nejen na přítomnost 
chemie v běžném životě, ale také na její pozitivní přínos.  
 
 

Vzdělávací cíle 
 

Žáci 1. ročníku touží po uchopení světa s pomocí vlastního myšlení. Chtějí důkazy toho, 
že znalosti nabyté ve škole jsou uplatnitelné v reálném světě. Epocha solí, kyselin a zásad je 
vhodnou příležitostí k nasycení této touhy. Od pozorování různých solí, jejich vztahu k vodě a 
ohni, se žáci dostávají k pojmu kyselina a zásada. Tyto principy, které vznikly ze soli 
rozdělením, mohou v neutralizaci opět utvořit jednotu. Dokážeme-li se soustředit pouze na 
jednotlivé pokusy a reakce, nebude nám to nic platné. Když ale pomocí myšlení uchopíme 
všechny pozorované děje, odhalíme jednoduché zákonitosti světa acidobazických dějů, které 
navíc můžeme snadno ověřit v praxi. 

Ve 2. ročníku se dostávají do popřed chemické individuality, prvky. Vztahy mezi 
jednotlivými prvky jsou podstatně složitější, než vztahy mezi kyselinou a zásadou. Není 
snadné je uchopit pouze myšlením. Je nutné vstoupit na pole pocitu a intuice, abychom si s 
orientací v tomto novém světě pomohli. Z poznání jednotlivých prvků pak může postupně 
vykrystalizovat periodický systém. Na koloběhu látek a energií v přírodě žáci prožívají úzký 
vztah člověka k přírodě a křehkost přírodní rovnováhy. To u nich vede k pocitu 
zodpovědnosti za lidské konání. 

Ve 3. ročníku si žáci vytvářejí vlastní názor. Nelze v chemii najít cennější téma pro 
rozvoj individualizovaného usuzování, než jakým je atom. Do výuky jsou často zařazovány 
diskuse a různé pohledy na danou problematiku. Často nelze říct, který z pohledů je 
“správný”. Samotná otázka po tom, co je podstatou organických látek, může být velmi 
znepokojující. Pokročilá organická chemie či biochemie nabízejí celou řadu vhodných témat 
pro žáky tohoto věku. 
 
 

Obsah učiva v 1. ročníku 
 

 
Výsledky vzdělávání 

 

 
Učivo 

 
Hodinová 

dotace 
Žák/yně: 
- definuje pojem roztok, srovná charakteristické 

Epocha solí, kyselin a zásad: 
- soli a voda 

36 
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vlastnosti roztoků a čistých rozpouštědel 
- rozliší různé typy krystalizace a navrhne 
optimální metodu pro přečištění vybrané 
krystalické soli 
- vysvětlí pojem rozpustnost a orientuje se ve 
způsobech jejího vyjadřování 
- z grafu či tabulky odečte rozpustnost soli při 
dané teplotě 
- vyjádří koncentraci roztoku s použitím 
hmotnostního zlomku, připraví roztok o dané 
koncentraci 
- orientuje se v základních krystalografických 
tématech 
- na přeloženém modelu určí prvky symetrie 
- na příkladech charakterizuje procesy difuse a 
osmosy 
 
- objasní pojem krystalohydrát a uvede příklad 
praktického využití dehydratace a rehydratace 
- popíše proces termického rozkladu vybrané 
soli na kyselou a zásaditou složku, zachytí jej 
pomocí jednoduchého reakčního schématu 
 
- charakterizuje vybrané anorganické kyseliny a 
zásady, zhodnotí jejich význam a využití 
- na základě pochopení procesu neutralizace 
určí produkty vzájemné reakce anorganické 
kyseliny a zásady 
- orientuje se v pojmech kyselost, neutralita, 
zásaditost, acidobazický indikátor, pH škála 
 
- na příkladech demonstruje rozdíly mezi 
kovem a nekovem 
- na základě reakce s kyselinami rozliší obecné 
kovy od ušlechtilých 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- soli a oheň 
 
 
 
 
 
- kyseliny a zásady 
 
 
 
 
 
 
 
- kovy a nekovy 
 

Hodinová dotace celkem: 36 
* pasáže psané kurzívou mají charakter doporučení 
 

Obsah učiva ve 2. ročníku 
 

 
Výsledky vzdělávání 

 

 
Učivo 

 
Hodinová 

dotace 
Žák/yně: 
- vysvětlí vlastnosti anorganických látek 
- charakterizuje vybrané prvky a jejich 
sloučeniny, zhodnotí jejich využití, posoudí 
vliv na zdraví a životní prostředí 
- vysvětlí podstatu chemické reakce, 
jednoduché anorganické reakce zapíše pomocí 
rovnic 
- zpracuje referát na vybrané anorganické 
téma, prezentuje jej před spolužáky a v 
následné diskuzi prokáže porozumění dané 
problematice 
 
- poukáže na významné trendy v periodické 
tabulce a objasní její kompozici 
 
- uvede příklady chemické a elektrochemické 

Epocha systematické anorganiky: 
- vybrané prvky a jejich sloučeniny v běžném 
životě a odborné praxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- periodická soustava prvků 
 
 
- oxidace a redukce 

36 
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oxidace a redukce 
- objasní proces elektrolýzy 
 
- s využitím nákresu demonstruje významné 
kroky vybraných biogeochemických cyklů a 
diskutuje vliv člověka na tyto procesy 
(odpovídá průřezovému tématu Člověk a 
životní prostředí) 

 
 
 
- koloběh látek v přírodě 

Žák/yně: 
- vytvoří chemické názvy a vzorce halogenidů, 
oxidů, kyslíkatých kyselin a jejich solí 
- s využitím molárních hmotností vypočítá 
jednoduchý výpočet z rovnice 

Názvoslovná a výpočtová cvičení: 
- názvosloví anorganických sloučenin 
 
- výpočty z rovnic 

6 

Hodinová dotace celkem: 42 
* pasáže psané kurzívou mají charakter doporučení 

 
Obsah učiva ve 3. ročníku 

 
 

Výsledky vzdělávání 
 

 
Učivo 

 
Hodinová 

dotace 
Žák/yně: 
- diskutuje o objektu studia organické chemie a 
zasadí vývoj představ o tom, co je organické do 
historického kontextu 
- uvede lady a zápory využívání obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů organických látek 
- zhodnotí význam uhlí, ropy a zemního plynu 
pro současnou organickou chemii 
- na příkladu atomu uhlíku popíše strukturu 
atomu a vznik chemických vazeb 
- na příkladech uhlovodíků demonstruje rozdíly 
ve vlastnostech a reaktivitě jednoduchých, 
dvojných a trojných vazeb 
- vytvoří název a vzorec jednoduché organické 
sloučeniny 
 
- charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a 
jejich derivátů 
- uvede významné zástupce jednotlivých skupin 
organických sloučenin a zhodnotí jejich 
význam a využití 
 
- charakterizuje biogenní prvky a jejich 
sloučeniny 
- charakterizuje sacharidy, lipidy, bílkoviny a 
nukleové kyseliny 
- zhodnotí význam biokatalyzátorů a uvede 
příklady enzymů a enzymatických reakcí 
- popíše základní biochemické procesy 

Epocha organické chemie a biochemie: 
- organická chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- organické sloučeniny v běžném životě a 
odborné praxi 
 
 
 
 
- přírodní látky a úvod do biochemie 

36 

Hodinová dotace celkem: 36 
* pasáže psané kurzívou mají charakter doporučení 
 

 
Doprovodné akce 

 
Je-li v prvním ročníku probírána krystalografie, je vhodné navštívit některé z 

přístupných mineralogických sbírek. 
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Způsob ověřování a naplňování vzdělávacích cílů 
 

Základní metodou ověřování naplňování vzdělávacích cílů je aktivní komunikace 
učitele s žáky, zejména společné opakování na začátku epochového vyučování. Podle potřeby 
mohou být zadávány testy, písemné práce či samostatné i skupinové referáty. 
 
 

Rozvíjení klíčových dovedností 
 

Vyučování chemii rozvíjí u žáků zejména schopnost pečlivého pozorování a popisu 
přírodních jevů. Na základě pozorování a popisu pak žáci sami vyvozují potřebné zákonitosti, 
což vede k rozvoji analytického i syntetického myšlení (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 10.3). 

Při zaznamenávání protokolů do epochových sešitů je kladen důraz na schopnost 
přesného a strukturovaného zápisu (1.8, 10.11). Také díky vedení sešitu v celých větách si 
žáci osvojují zásady písemného projevu (3.2, 3.5). Při referátech a diskusích se rozvíjí rovněž 
kultura mluveného projevu schopnost obhájit svůj názor, ale také naslouchat názorům 
druhého (1.7, 3.1, 3.3. 3.7). 

V epoše solí, kyselin a zásad žáci využívají aplikované matematiky. Řeší jednoduché 
chemické výpočty, učí se číst informace z tabulek a grafů, v krystalografii využijí poznatky z 
geometrie (7.5, 7.7). V epoše systematické anorganiky mohou na vybraných tématech z 
oblasti biogeochemie prožít zodpovědnost člověka za jeho konání (4.2, 5.8, 10.7). 
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Příloha D: Metodický komentář chemie 
Střední škola - Waldorfské lyceum 
Křejpského 1501, Praha 4  
tel. 272770378, lyceum@wspj.cz 
 
 
Projekt „Vzdělávání pro adaptabilitu“ 
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 
 
 
 
Metodický komentář k obsahu výuky chemie 
Ondřej Ševčík 

 
Úvod 

V tomto textu bych se rád podělil o své zkušenosti, které jsem během pěti let získal 
s výukou chemie na Waldorfském lyceu v Praze. Je nutné předznamenat, že v průběhu 
relativně dlouhého časového období se obsah i metodika mého vyučování notně proměňovaly. 
V průběhu roku 2010 jsem pak využil svých dosavadních zkušeností při tvorbě Školního 
vzdělávacího programu, jehož strukturu bych zde také rád více osvětlil. 

Poslouží-li tento text jako inspirace „hledajícím“ kolegům, budu jen rád. Chtěl bych 
upozornit na to, že i když se komentář opírá o dostupné texty zahraničních autorů, které 
sloužily mé práci jako východisko, jde ve skutečnosti o moje osobní názory, moje vyzkoušené 
metody. Rád bych také připomenul, že každá třída je něčím specifická a že tedy ne všechny 
poznatky lze generalizovat. K výstavbě konkrétního epochového vyučování je třeba 
přistupovat vždy „nově“ v kontextu daných zkušeností a rámcových dokumentů. Bude-li 
někdo brát tento text jako návod pro své vyučování, který bude prostě kopírovat, s největší 
pravděpodobností se úspěchu nedočká. Uchopí-li učitelé moje myšlenky individuelně 
v kontextu své školy, své třídy a své osobnosti, splní moje práce svůj účel. 

 
Východiska a cíle 

Reálná východiska pro vyučování chemie na české střední waldorfské škole jsou 
následující: 

1) České kurikulární dokumenty, zejména pak Rámcový vzdělávací program 
Kombinované lyceum. 

2) Nejrůznější doporučení německých autorů (obecnými doporučeními R. Steinera 
počínaje a dosti konkrétními návody některých waldorfských učitelů konče). 

3) Relativně nízká hodinová dotace pro chemické vyučování ve srovnání se školami 
gymnaziálního typu (prakticky tři třítýdenní epochy, tj. v přepočtu 3 h za studium). 

4) Zpravidla negativní vztah žáků k chemii, který získali v průběhu vzdělávání na 
základní škole, pramenící nejčastěji z neporozumění předmětu. 

5) Velká rozdílnost vstupních znalostí a dovedností u jednotlivých žáků, projevující 
se nejen mezi absolventy waldorfských a běžných základních škol, ale zcela 
obecně mezi jakoukoli dvojicí škol. 

Se všemi výše uvedenými aspekty je učitel nucen kreativně pracovat. Jako nejobtížnější se 
ukazuje překonat určité vnitřní přesvědčení, které je u většiny učitelů hluboce zakořeněno. 

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší 
budoucnosti 

mailto:lyceum@wspj.cz
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Tak si jako učitelé říkáme: „Musím svým žákům předat co nejvíce, maximum z toho, co vím a 
znám.“ Toto přesvědčení je podle mého názoru mylné a k uvažování nad ním je učitel 
dotlačen nejprve nízkou hodinovou dotací. Uvědomění si toho faktu, že žáky neznevýhodňuji, 
pokud jim neříkám „všechno“ bylo naprosto základním zlomem v mém pedagogickém 
působení. Jenom tehdy, ponechám-li žákům dostatečný prostor, mohu podpořit jejich 
kreativitu, jejich vlastní myšlení, jejich sebedůvěru. Vyplním-li onen nízký počet vyučovacích 
hodin převážně přehledem svých encyklopedických znalostí, logicky nemohu výše zmíněný 
prostor vůbec vytvořit. Nechá-li učitel žákům dostatečný prostor, může zažít, že učení je 
skutečně proces oboustranný, a to nejen po stránce sociální, ale i po stránce znalostní. 

K výběru témat v chemickém vyučování je tedy potřeba přistupovat s maximální bdělostí. 
V „tematickém moři“ neustále se rozrůstajícího oboru se učitel snadno ztratí. Den za dnem 
přibývají desítky chemických poznatků. Zvláště dnes se často ve vyučování chemii objevuje 
nový trend – zařadit co nejvíce současného (ovšem bez zmenšení „klasického“ znalostního 
penza). Žáci se utápějí v množství faktů a nemohou zažít pocit z dokonalého porozumění 
věci. V následujících kapitolách se pokusím na příkladech vyložit, jakým způsobem vybírám 
učivo já. 

Výběr látky samozřejmě souvisí také s obecnými cíli chemického vyučování na 
waldorfské škole. Tyto jsou podle mého následující: 

1) Školení exaktního pozorování. 
Základní metodou práce v přírodovědných předmětech je na waldorfské škole 
exaktní pozorování nějakého fenoménu. Chemie, jakožto experimentální věda 
s časově poměrně nenáročnými experimenty (např. v porovnání s biologií) má 
v této oblasti společně s fyzikou výsadní postavení. Žáky vedu k tomu, aby 
dokázali soustředěně pozorovat probíhající demonstrační (nebo vlastní) 
experiment a jeho průběh potom přesně zaznamenat v protokolu. Společně 
nacházíme hranice mezi postupem a pozorováním. Nejtěžším oříškem potom 
zůstává rozlišit pozorované a myšlené (tzn. skutečné pozorování od závěrů a 
interpretací). Právě k uvědomění si rozdílů mezi pozorovaným a myšleným 
směřuje chemické vyučování. 

2) Posílení důvěry ve vlastní myšlení. 
Tento důležitý moment se pokusím přiblížit na příkladu z vyučování v prvním 
ročníku. Experimentálně se věnujeme se žáky projevům vlastností kyselin, zásad a 
solí. Jednotlivé teoretické závěry nám nejsou nic platné. Dokážeme-li však v mysli 
udržet celek, vykrystalizují nám pravidla pro chování látek v tomto světě. Posléze 
zadám žákům úkol: „Co se stane, když uhličitan vápenatý pokapeme kyselinou 
sírovou?“ Žáci tuto reakci nikdy neviděli. Přesto jsou někteří schopni předpovědět 
její průběh a její produkty. Jsou schopni rozhodnout, zda reakce bude, či nebude 
probíhat. Takovýto zážitek porozumění chemii je velmi silný a může být impulzem 
k prolomení bariéry mezi žákem a předmětem, která byla často v minulosti na 
základní škole vytvořena. 

3) Prožití úzkého spojení chemie s člověkem a se světem. 
Podle mého je třeba, aby žáci zažili, že chemie není „cosi nepřátelského tam 
venku“, ale že je s naším životem těsně spojená. Proto do vyučování zařazuji 
maximum praktických aplikací, uplatnění chemických látek v každodenním životě, 
atp. 

 
Metodika 

Na tomto místě bych se rád zmínil o členění epochového vyučování. Jde o všeobecně 
známý metodický prvek, který bývá nejčastěji označován jako „trojčlenné vyučování“ nebo 
„metodický trojkrok“. Právě na příkladu experimentálního přírodovědného vyučování je toto 
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členění nejlépe patrné. Ukazuje se zároveň jako užitečný rytmický prvek, který, je-li správně 
využíván, výborně harmonizuje vyučovací proces. Nastane-li ve vyučování problém 
s pozorností či únavou žáků, je nejčastěji právě odrazem nesprávně členěného vyučování. Je-
li vyučování rozčleněno správně, nepředstavuje 110 minut trvající epocha problém, ale 
pedagogickou výhodu. 

Schematicky je členění vyučování znázorněno v následujícím obrázku: 
 

 
 

Nové téma se ve vyučování objevuje přibližně uprostřed epochy v experimentální (či 
pozorovací) části a je prezentováno formou experimentu. Experiment může být jak 
demonstrační, tak žákovský. Důležité je, aby se žáci zaměřovali na smyslové pozorování. 
V tomto okamžiku je třeba maximálního soustředění a ticha ve třídě. Také já při provádění 
experimentu s žáky prakticky nehovořím. Nepopisuji např. jednotlivé kroky experimentu, 
neboť žáci přeci mohou dobře vidět, co právě dělám. Někdy upozorním na některé detaily, ale 
zpravidla se najde žák, který si detailů všimne i bez mého upozornění. Pokud dělám v jednom 
dni více kratších experimentů, provádím je zpravidla po sobě, bez vřazování krátkých 
rekapitulací. V průběhu pěti let vyučování jsem vyzkoušel i druhou variantu, tj. v případě více 
experimentů vystavět druhou polovinu epochy stylem experiment I – rekapitulace I – 
experiment II – rekapitulace II. Tato varianta se jeví pro žáky jako pohodlnější a zejména 
v prvním ročníku ji často vyžadují. Ve skutečnosti se ukazuje, že je časově i silově náročnější. 
„Ukočírovat“ rozjetou rekapitulaci tak, abyste se dostali k následujícímu experimentu je 
obtížné. Žáci prosí o odklad dalšího experimentu na jiný den, chtějí si rovnou zapsat i 
pozorování, aby se jim s dalším pozorováním nepletlo. Velmi nelibě nesou, když je z procesu 
zpracování pozorovacích dat učitel vytrhává a „vnucuje“ jim pozorování další. Ve výsledku je 
podle mého toto členění pro vyučování spíše destruktivní. Naopak provedení dvou 
experimentů v jednom bloku nemá tyto nežádoucí účinky a žáci se díky němu mohou, i přes 
počáteční reptání, posunout k vyššímu stupínku soustředění i pozorování. 

Po ukončení experimentování následuje důležitá část rekapitulační, kdy společně s žáky 
rekonstruujeme průběh experimentu z našich vzpomínek. Snažíme se co nejpřesněji si 
vzpomenout na jednotlivé detaily. Možností jak tuto část uchopit je mnoho. Někdy vybírám 
jednoho žáka, kterého nechám, aby sdělil ostatním, co pozoroval. Spolužáci jej potom dle 
svých vlastních vjemů korigují a ve třídě vzniká živá diskuse. Základní kostru pozorování 
zaznamenávám na tabuli. Zvláště u náročnějších experimentů procházíme dílčí části rovnou 
hromadně a žáci se navzájem doplňují. Často také začínám otázkou: „Nejprve mi zopakujte, 
co jsem dělal já?“ a následně pak: „Co se při tom dělo?“ Takto se žáci postupně učí rozlišit 
postup od pozorování, což zpočátku činívá problémy. V této části může samozřejmě zaznít od 
žáků ona kardinální otázka: „Proč se to stalo?“ Zpravidla žáky prostě odkážu na následující 
ráno s douškou: „Přemýšlejte o tom!“ Objeví-li se při rekapitulaci pozorování např. sdělení 
„v baňce byl podtlak“, zeptám se: „Jak jste ten podtlak pozoroval?“ A odpověď, že lze 
pozorovat toliko projevy podtlaku, ale nikoli podtlak sám, je nasnadě. Takto také postupně 
docházíme k oddělování skutečně pozorovaného a v mysli konstruovaného. 

Po skončení rekapitulace začínají žáci pracovat na tvorbě protokolu do sešitu. Co 
nestihnou ve škole, zůstává jim jako domácí práce. Jiné úkoly na hodinách chemie zpravidla 
nedávám. Zvláště zdůrazňuji důležitost dodělat protokol ještě tentýž den, dokud si pozorování 
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dobře vybavujeme. Často také používám poněkud drsné vyjádření: „Nebudete-li mít zítra 
protokol hotový, je pro vás epocha chemie zbytečná!“ 

Druhý den zahajujeme epochu ještě jednou krátkou rekapitulací. Nejčastěji postupuji tak, 
že nechám dva žáky přečíst protokol, který zpracovali do sešitu. Pokud někdo domácí úkol 
nesplnil, mohu nechat vyprávět jeho. Někdy takový žák překvapí podrobnostmi, jindy se mu 
potvrdí to, že díky nedodělaným poznámkám se ztrácí a v pojmové (vyhodnocovací) části 
vyučování bude „mimo“. Průběh této části vyučování mívá nejrozličnější podoby. Hlavním 
cílem je, aby žáci pokud možno sami, na základě analýzy experimentu, dospěli k teoretickým 
a zobecňujícím poznatkům.  Zažil jsem situace, kdy některý z žáků prohlásí: „To je přece 
jasné, proč se to stalo!“ a začne spolužákům vysvětlovat své teorie. Zažil jsem situace, kdy 
třída zarputile mlčí a jakoby očekává, že jim „celé tajemství“ přinese učitel na stříbrném 
podnosu. Nejtěžší je vydržet ticho! Pokud učitel rezignuje a vyhodnocení udělá sám, budou to 
žáci vyžadovat i později u každého obtížnějšího úkolu. Je to moc pěkný prostředek k oslabení 
vůle žáků. Pokud se i po delší době ticha nikdo „nechytá“, pomáhám žákům otázkami. 
Například rozdělíme experiment na několik dílčích částí, zaměřuji jejich pozornost na 
naprosto konkrétní detaily, atp. Někdy se stane, že žáci navrhnou doplňkový experiment, 
který jim může pomoct v pochopení problému. Potom, je-li to možné, tento experiment rád 
provedu. Z pozorování tak postupně krystalizují zákonitosti a teoretické pojmy. Do této části 
epochy je možné po vyhodnocení experimentu vložit i případný rozšiřující výklad. 

Kolem deváté hodiny přichází čas na nový experiment a celá trojice kroků se opakuje. 
Z této sevřené struktury se vymyká pouze první den epochy, kdy ještě není co vyhodnocovat a 
poslední den epochy, kdy se nedělá experiment, neboť by nezbyl čas na jeho vyhodnocení. 
Jak jsem k těmto dvěma „nestandardním částem“ přistoupil v jednotlivých epochách, zmíním 
v následujícím textu. 
 
Rozvrh epoch 

V následujícím rozvržení epoch jsem vycházel jednak z německé tradice, jednak 
z Rámcového vzdělávacího programu Kombinované lyceum. V neposlední řadě také ze svých 
zkušeností- 
 
1. ročník – epocha solí, kyselin a zásad (3 týdny, 36 hodin) 
2. ročník – epocha prvků (3 týdny, 36 hodin) 
3. ročník – epocha organické chemie (3 týdny, 36 hodin) 
4. ročník – ve čtvrtém ročníku se chemie vyučuje toliko v přírodovědné specializaci 
 
Charakteristika epoch 

Základní charakteristiku epoch včetně tematického přehledu jsem zpracoval již ve 
Školním vzdělávacím programu. Nyní se pokusím o podrobnější popis jednotlivých epoch. 
 
Epocha solí, kyselin a zásad 

Do prvního ročníku přicházejí studenti zpravidla s negativním vztahem k chemii, často 
také s velkým strachem. S těmito faktory je učitel nucen pracovat. Také vstupní znalosti 
studentů jsou nejrozličnější od prakticky nulových přes fragmentární znalost názvosloví až 
k poměrně komplexním chemickým poznatkům. Přesto je pro většinu žáků způsob, jakým se 
s chemií pracuje na waldorfské škole nový. 

V průběhu pěti let jsem vyzkoušel nejrůznější skladby této epochy. Zvláště můj přístup 
v počátečních letech bych označil jako „semiklasický“. Nedokázal jsem se dostatečně hluboce 
zabývat podstatou soli, kyseliny a zásady a první týden jsem začínal tématem směsi a jejich 
rozdělování, tedy nejrůznějšími separačními technikami. Později jsem zjistil, že ke 
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skutečnému pochopení zákonitostí acidobazického světa jsou tři týdny sotva dostačující a 
věnuji se nyní téměř výhradně solím, kyselinám a zásadám. 

Velkou diskusi by si zasloužilo také téma chemického názvosloví a používání vzorců. 
V německých metodikách bývají vzorce zaváděny do chemie až společně s její kvantifikací 
v 11. třídě (tedy ve 2. ročníku). V České republice, kde jsou waldorfské ZŠ a SŠ oddělené, je 
výchozí situace jiná. Žáci se již v průběhu ZŠ seznámili s anorganickým názvoslovím, a proto 
zdánlivě neexistuje důvod, proč jej v prvním ročníku lycea aktivně nevyužívat. Přesto jsem po 
třech letech od plošného využívání „vzorečků“ v prvních ročnících upustil. Hlavním důvodem 
je, že většina žáků se k názvosloví staví spíše s despektem a pouze cca 1/5 třídy jej dobře 
ovládá. Nezvládnutí názvosloví, které je vlastně spíše matematikou, nežli chemií, pak 
paradoxně u většiny žáků brání porozumění chemii. Chemické rovnice tedy sice zapisujeme 
v prvním ročníku slovy, ale zase vím, že více než 90% žáků dokáže na konci epochy 
předpovědět průběh neznámé acidobazické reakce a doplnit její produkty, což rozhodně není 
v ČR běžný standard. Ti žáci, kteří názvosloví zvládají, mohou na něm nadále pracovat 
individuálně a odváží-li se již v prvním ročníku zapisovat chemické rovnice výše zmíněných 
dějů, rozhodně jim v tom nebráním, spíše je podporuji. Zbytek třídy se naučí aktivně využívat 
formální chemickou mluvu v průběhu 2. ročníku. 

K níže popsané výstavbě epochy mě nejvíce inspirovaly konzultace s mým mentorem, 
zkušeným waldorfským učitelem Janem Deschepperem, sešity žáků z WŠ v německém 
Prienu, knihy Manfreda von Mackensena a Fritse Juliuse. 

První den vyučování začínám nejdříve nastavením podmínek, seznámím žáky s tím, jak se 
na waldorfském lyceu chemie vyučuje, ptám se na jejich zkušenosti a zážitky ze základní 
školy, které s chemií souvisejí. Je-li v první části dostatek čau, sesbíráme (event. rozšíříme) 
poznatky o kuchyňské soli, které již žáci získali dříve. V prvním týdnu epochy se věnujeme 
výhradně solím, jde spíše o fyziku, nežli o chemii. Pro sebe jsem dal této části epochy podtitul 
soli a voda. Nejprve se zabýváme obecnými vlastnostmi roztoků solí, později kvantitativními 
parametry (pojmy rozpustnost, nasycený a přesycený roztok), krystalizací a nakonec i 
kvalitativním popisem rozpouštění (pojmy difuse a osmosa). Z experimentů se mi v této části 
velice osvědčily např. měření teplotních změn při posolení ledu, měření teploty varu solného 
roztoku, porovnávání závislosti rozpustnosti kuchyňské soli a modré skalice na teplotě, 
krystalizace dusičnanu draselného z horkého nasyceného roztoku, krystalizace přesyceného 
roztoku thiosíranu (event. octanu sodného), pozorování difusních procesů při rozpouštění 
krystalku manganistanu draselného, pokusy s rozpouštěním chloridu železitého ve vodním 
skle. 

Druhý týden epochy konečně přecházíme k opravdové chemii. Pracovně začínáme 
tématem soli a oheň. Při zahřívání modré skalice a její zpětné hydrataci objevujeme pojem 
krystalová voda. Totálním tepelným rozkladem soli získáme poprvé kyselinu a zásadu. Pro 
tepelný rozklad je nejvhodnější pravděpodobně dusičnan vápenatý, který při snadno 
dosažitelných podmínkách poskytuje uspokojivě prokazatelnou kyselou i zásaditou složku. 
Termický rozklad je možno provést i s modrou skalicí, ale vyžaduje vyšší teplotu, delší čas a 
oxid měďnatý jakožto báze je hůře prokazatelný. Je-li dostatek času, dělám rozklady oba. 

Při zkoumání vlastností kyseliny sírové a dusičné objevujeme v působení H2SO4 na 
kuchyňskou sůl další kyselou entitu – chlorovodík. Působením chlorovodíku na vápenec pak 
kyselinu uhličitou (event. oxid uhličitý). Vytváříme si první myšlenky o síle kyselin a o jejich 
vzájemném vytěsňování ze solí. 

Třetí týden se pozornost přesouvá k průzkumu bází. Zabývám se zpravidla hydroxidem 
sodným, vápnem a nějakou slaboučkou bází (jako je oxid/hydroxid měďnatý či železitý). I 
zde porovnáváme nejen vlastnosti, ale i sílu a vzájemné vytěsňování ze solí. Epocha vrcholí 
tématem neutralizace, tedy opětovného spojení kyselého a zásaditého protikladu v soli. Je-li 
dostatek času, zabývám se ještě krátce mícháním roztoků solí (podvojnou záměnou). 
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Poslední den epochy je věnován celkovému shrnutí všech probraných objevů do 
přehledného schématu. Žáci jsou nyní schopni silou vlastního myšlení předpovědět produkty 
reakcí, v nichž se potkává kyselina a zásada, kyselina a sůl, zásada a sůl, event. sůl se solí. 
Zároveň mají tyto tři pojmy velmi dobře zažité. V této poslední hodině se věnuji také tématu 
pH. 

Chemické procesy zapisujeme reakčními schématy, tedy kvalitativně. Jelikož 
acidobazické procesy ve výše zmíněném smyslu jsou neredoxní, naučí se žáci snadno 
operovat s chemickými názvy jednotlivých látek a jejich transformacemi. Nemění se žádné 
názvoslovné koncovky, jen se přeskupují slova.  

 
Epocha prvků 

Ve druhém ročníku se s žáky zabýváme tématem jednotlivých prvků. Do hry přichází 
oxidace a redukce, která spojuje svět prvků se světem sloučenin. Chemie se postupně 
matematizuje, do anorganiky se zavádějí skutečné rovnice. Pochopili-li žáci v prvním ročníku 
dobře základní principy, nedělá jim přechod větší problémy. Zařazování procvičování rovnic 
a názvosloví do struktury epochového vyučování však je, alespoň pro mě, problematické. 
Zpravidla v prvních dnech žákům rozdám list se zpracovanými základními myšlenkami 
kvantitativní chemie k domácímu studiu. Druhý den se listem ještě jednou zabýváme, 
objasňujeme si nepochopené body. Poté začínáme ke každému reakčnímu schématu psát i 
pravou chemickou rovnici. Je-li možnost pravidelných hodin (např. v rámci suplování), vždy 
po ní ochotně sáhnu, protože k procvičování názvosloví jsou pravidelné hodiny s polovinou 
třídy nesmírně užitečné. 

Tuto epochu začínám nejčastěji kratičkou přednáškou na téma vývoj pojmu element 
(prvek) od aristotelských živlů až k Boylově definici ve Skeptickém chemikovi. Poté se 
zabývám jednotlivými prvky. Řada věcí se dá vyložit na podstatě síry, kterémužto prvku se 
věnuji více dní. Po pozorování elementárních modifikací a jejich přechodů postupně se žáky 
prozkoumáváme oxidační cestu (směrem k oxidům síry a oxokyselinám) i cestu redukční (k 
sulfanu a sulfidům). Většina německých autorit staví jako východisko právě síru. Shodou 
okolností se jedná o prvek, o kterém se nejvíce vyjadřoval Rudolf Steiner. 

V následujících dnech se zabývám dalšími prvky tak, že se věnuji vždy 1-2 dny jednomu 
prvku. Důležitý je pro mě oproti síře nějaký charakteristický kov (např. sodík) a potom vodík, 
který nás jednak znovu propojuje s tématem acidobazickým z prvního ročníku, jednak se při 
redukci CuO vodíkem nádherně podchytí podstata redukčního děje. Jako silným oxidans se 
v protikladu k vodíku zabývám chlorem. Tyto čtyři prvky ponechávám v portfoliu epochy 
téměř vždy, protože se na nich nádherně vysvětlují některé základní principy prvkové chemie. 
Další prvky vybírám podle charakteru třídy nebo společně s žáky, když se jich přímo zeptám, 
jakým prvkem by se chtěli zabývat. 

I když německé autority doporučují jako výchozí prvek právě síru, ze zkušenosti vím, že 
je možné epochu vystavět zcela jiným způsobem. Tak jsem se v jednom roce domluvil 
s vyučujícím fyziky, který měl nedávno před mou epochou epochu elektřiny. Celou epochu 
prvků jsem potom zbudoval na elektrolýzách. Výchozím bodem byla voda a její rozklad na 
vodík a kyslík (které se staly reprezentanty redukčního a oxidačního agens). Elektrolýzou 
solanky jsme objevovali chlor… Kromě prvkového poznání jsme tak experimentálně odvodili 
Faradayovy elektrolytické zákony. 

Jednou jsem také celou druhou polovinu epochy vystavěl na klasických kovech pro 
plánovaný mezipředmětový projekt s eurytmií. I to je možné. Knihy Hauschky a Pelikana 
poskytnou dostatek inspirace pro tvůrčí mysl pedagoga. 

Již před několika lety jsem začal do této epochy zařazovat referáty žákovských dvojic o 
zajímavých tématech souvisejících s anorganickou chemií. Témata jsem vybíral já a byla 
koncipována pro všechny typy žáků tak, aby si každý mohl vybrat. Postupně mi ale začala 
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témata docházet a opakování stejného tématu (byť s jinou třídou a jinak pojatého) mě 
samotného začalo nudit. Cítil jsem, že žáci potřebují nějakou výzvu a tak jsem vydal seznam 
témat doporučených s možností po konzultaci doplnit témata další, žáky navrhnutá. Návrhů 
bylo tolik, že jsem byl posléze nucen referáty rozšířit na témata obecně chemická, protože 
vnitřní motivace žáků byla velice silná. Poslední dva dny epochy proto již čtvrtým rokem 
pořádám tzv. Konferenci mladých vědců, kde jsem toliko konferenciérem. Odborníky jsou 
žáci sami. Ze zajímavých témat, která za ty roky zazněla, zde zmiňuji jen některá 

• slavné diamanty v dějinách lidstva 
• damascénská ocel 
• uhlíkové nanotrubice 
• otravy sloučeninami arsenu 
• biografie D. I. Mendělejeva 
• biografie L. N. Lavoisiera 
• vznik českých názvů prvků v dobách národního obrození 
• hormonální antikoncepce 
• využití chloru jako bojového plynu 
• palivové články 
• krasové jevy a jejich podstata 
• výroba sirek a sirkařské řemeslo v Čechách 
• chemická kouzla 
• eutrofizace vod 
• kyselé deště 

 
Na konci epochy chemie druhého ročníku žáci dokážou zapsat pozorovaný děj chemickou 

rovnicí, orientují se ve světě prvků a v jejich biogeochemickém cyklu. Jsou si vědomi křehké 
přírodní rovnováhy. Navíc odcházejí z epochy posilněni zjištěním, že dokážou sami zpracovat 
chemické téma a toto prezentovat před veřejností. 

 
Epocha organické chemie 

Epocha chemie ve 12. třídě pro mě zůstává i po čtyřech letech otevřeným tématem. S její 
výstavbou jsem ještě nikdy nebyl spokojen a potýkám se s ní. V pokynech Rudolfa Steinera 
nalezneme, že chemie by měla být v tomto roce v nejužším spojení s člověkem. Zmiňuje se o 
enzymatických pochodech a o procesech kovů v těle člověka. Tedy biochemie? Klasická 
biochemie jako snůška zpaměti naučených kroků jednotlivých metabolických cyklů jistě 
nepřipadá v úvahu. Jakési oduchovnělé biochemie na vyšší úrovni pravděpodobně zatím 
nejsem schopen (a zřejmě i řada učitelů německých má s touto epochou určité problémy). 
V konzultaci s Janem Deschepperem jsem zjistil, že většina učitelů se zabývá buď 
atomistikou v souvislosti s atomem uhlíku a organickou chemií, nebo rozšiřuje nauku o 
cukrech, tucích a bílkovinách (podle toho, jak byla probrána v 8. třídě). 

V poměrech české waldorfské školy je třeba se k problému 12. třídy stavět jinak, jelikož 
myšlenka, že nějak smysluplně byly v 8. třídě probrány „přírodní látky“ je skutečně 
idealistická (samozřejmě to neplatí pro žáky z waldorfských škol). Navíc je do 
středoškolského učiva nutno nějakým způsobem zařadit organickou chemii klasickou. 
Zároveň je třeba najít na těchto tématech něco, co mohou žáci 12. třídy považovat za 
dostatečnou výzvu pro tvorbu svého individualizovaného usuzování.  

Protože vhodnou náplň epochy stále hledám, jen stručně zde nastíním, co jsem již 
vyzkoušel. Začínal jsem např. otázkou, jakým způsobem se v historii proměnil pojem 
organická látka. Jindy v návaznosti na biologií naopak otázkou odkud se vzala první 



XVII 
 

organická látka, odkud se vzal život? Otázky bez jednoznačných odpovědí žáky nejprve 
iritují, ale jsou důležité pro tvorbu vlastního úsudku, vlastního světonázoru. 

Zabývat se do větší míry klasickou organikou se mi příliš neosvědčilo. Přehled 
uhlovodíků a jejich derivátů je pro třítýdenní epochu příliš široký, navíc nelze nalézt dostatek 
vhodných experimentů k jednotlivým skupinám. Po krátkém seznámení s formální prací 
v organice (názvosloví, vzorce) tedy rozdám žákům přehled jednotlivých skupin a zabývám 
se pak do hloubky jednou z nich. Nejzajímavější momenty mi zatím přinesla buď práce 
s tématem alkoholy (kde je možno kromě pěkných zákonitostí chemie organické nalézt i 
nesčetné množství souvislostí kulturně-historických), nebo hlubší práce se samotnými 
uhlovodíky a jejich reakcemi. Zde jsme narazili na zajímavou myšlenku, že světlo může 
ovlivnit průběh chemické reakce, což lze ukázat na radikálových substitucích. Automaticky 
vyvstává otázka, zda potmě neproběhne reakce nikdy, nebo zda bude probíhat tak pomalu, že 
to nebude lze pozorovat. Také otázka, zda existuje absolutní tma… 

Druhou polovinu epochy zpravidla věnuji látkám přírodním – cukrům, tukům, 
bílkovinám. Zde je možné najít celou škálu experimentů, ovšem je velký rozdíl mezi žáky. Ti, 
kteří přišli z waldorfských ZŠ, se již tímto tématem zabývali hlouběji, a proto nutně dochází 
k opakování některých experimentů. Zde je třeba postupovat nadmíru obezřetně, aby nevznikl 
dojem, že chemie nepřináší nic nového. 

Jednou jsem se také celý týden věnoval vejci. A to z hlediska biologického, 
biochemického i hospodářského. Atomistická témata ponechávám ve větší míře epoše 
atomové fyziky. Přímou aplikaci např. atomových orbitalů do chemie pak řeším toliko se 
studenty přírodovědné specializace. 

 
Chemie v přírodovědné specializaci 

V přírodovědné specializaci přistupujeme k chemii poněkud klasičtěji. Speciální metodika 
odpovídající např. epochovému členění není pro tuto situaci vypracována. O tematickém 
rozvržení, které je značně svázáno Rámcovým vzdělávacím programem Kombinované 
lyceum se lze více dočíst ve mnou zpracovaném Školním vzdělávacím programu. Z vlastní 
zkušenosti mohu říci, že ve 4. ročníku může opravdu dojít k určitému uchopení fyzikální 
chemie a orbitalového modelu atomu i chemické vazby. Toto podle mého není možné před 
probráním pravděpodobnosti, integrálního a diferenciálního počtu (matematika) a základních 
principů kvantové mechaniky (fyzika). Jelikož na gymnáziích je zpravidla toto téma 
vyučováno v obecné chemii v ročníku prvním, nemůže být pochopeno. 
 
Hodnocení výuky chemie na waldorfské škole 

Epochové vyučování obecně s sebou přináší celou řadu pozitivních možností, 
experimentální chemie stejně tak. Žáci se absolvováním výše zmíněných tří epoch 
samozřejmě nestanou chemiky odborníky, ale odnesou si z chemického vyučování mnoho 
zajímavých poznatků, pro život užitečných, pozitivní vztah k předmětu a důvěru ve vlastní 
myšlení a usuzování. Mají-li se dále zabývat studiem přírodovědy, je nutné navštěvovat ještě 
hodiny chemie v přírodovědné specializaci. 

Domnívám se, že jakožto učitel chemie na waldorfské škole nemohu být objektivním 
hodnotitelem tohoto vyučovacího procesu. Proto v následujícím textu cituji z reflexí žáků 3. 
ročníku, kteří všechny výše zmíněné epochy absolvovali. Otázka zněla „Co Vám daly tři roky 
chemie na waldorfském lyceu?“ 

• „Po tom, co jsem strávila tři roky chemie na gymnáziu, mi to tady přišlo o dost 
snadnější ale i zajímavější. Jsem si jistá, že z těchto tří týdnů si zapamatuji více, než 
z těch tří let nesmyslného „šprtání se“ nazpaměť.“ 

(studentka, která přestoupila do třetího ročníku z gymnázia) 
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• „Chemie tady na Waldorfském lyceu mi dokázala, že chemie je pochopitelný předmět, 
že je to užitečný předmět a předmět, který mě může bavit.“ 

(humanitně zaměřená studentka, která se chemií dále nebude zabývat) 

• „Přišlo mi, že letos jsme brali asi nejvíce pokusů „ze života“. Těch, které můžeme 
někdy využít… Nemělo by se brát jako samozřejmost, že si všechny věci pamatujeme. U 
pojmů bych častěji připomínala jejich významy.“ 

(studentka, kterou chemie baví a postupně se vypracovala k vynikajícím výsledkům) 

• „Čas strávený u chemie na lyceu beru jako rehabilitaci mého názoru na chemii.“ 
(kriticky zaměřený student humanitních oborů) 

• „Již ze základní školy jsem zvyklá na podobný systém výuky. I přesto mám stále 
nedostatky v chemii a nerozumím jí“ 

(absolventka ZŠ waldorfské, která o sobě tvrdí, že na přírodní vědy nemá talent) 

• „Nemůžu říct, že bych byla rozená chemička. Doteď mám se vzorečky a názvy 
problémy. Ale jde to udělat (i pro lidi jako jsem já) formou, kterou chápu a vím, o co se 
jedná… I moje rodina má ráda tuto epochu. Každý den musím u večeře vyprávět, jaký 
jsme dělali pokus.“       (studentka, která chemii „miluje“ ale ne vždy jí porozumí…) 
 

• „…teoretická část a pak pokusy, které jsme řešili až druhý den. To mi opravdu 
vyhovovalo. Měla jsem však problémy pochopit různé reakce a vzorce. Těch bylo 
poslední dobou opravdu hodně a mnohdy mi přišly i nesrozumitelně vysvětlené. Ale 
možná si jen nedokážu představit, jak určitá látka může mít např. dva vodíky a šest 
kyslíků…“            (studentka přírodovědné specializace) 

 
Možné zdroje informací a nápadů 

K chemickému vyučování na střední waldorfské škole prakticky neexistuje jakákoli česky 
psaná (nebo do českého jazyka přeložená) publikace. Většina dostupných knižních zdrojů je 
v jazyce německém, jehož znalost je pro učitele chemie více než výhodná. 

Nejobecnější inspiraci k chemickému vyučování lze hledat přímo v poznámkách Rudolfa 
Steinera, které shrnul např. Stockmeyer [1] nebo v učebním plánu podle Richtera [2]. Pěkný 
přehled fenomenologické chemie podávají také starší publikace Fritse Juliuse [3,4]. 
Monografie pro vyučování v 10., 11. i 12. třídě [5,6,7] zpracoval Manfred von Mackensen. 
Tyto publikace jsou velmi podrobné, přinášejí přesný popis experimentů. Čím vyšší třída, tím 
abstraktnější a obtížněji uchopitelné texty jsou. Mě však Mackensenovy publikace vyhovují 
ze všech nejvíce. 

Pro různé části vyučování jsem dále využil publikace od Kranicha [8], Wunderlina [9], 
Pelikana [10] a Hauschky [11]. Cenné podněty jsem získal také na Kasselském semináři a od 
svého mentora Jana Descheppera. 

 

1. STOCKMEYER, Karl. Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht. 
4. Auflage. Stuttgart : Pädagogische Forschungstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen, 1988. 397 s. 

2. RICHTER, Tobias. Pedagogický úkol a vyučovací cíle svobodné waldorfské školy. 
Přeloženo pro potřebu učitelů waldorfských škol. 
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3. JULIUS, Frits H. Stoffeswelt und Menschenbildung : Chemie an einfachen 
Phänomenen dargestellt, Teil I Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 1960. 86 s. 

4. JULIUS, Frits H. Grundlagen einer phänomenologischen Chemie : Stoffeswelt und 
Menschenbildung, Teil II. Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 1965. 316 s. 

5. MACKENSEN, Manfred von. Salze, Säuren, Laugen. Kassel : [s.n.], 2004. 72 s. 

6. MACKENSEN, Manfred von. Prozesschemie aus spirituelem Ansatz. Kassel : 
[s.n.], 1997. 136 s. 

7. MACKENSEN, Manfred von. Ameisensäure, Kleesäure, Harnsäure – Eisen, Gold, 
Blei. Kassel : [s.n.], 2003. 118 s. 

8. KRANICH, Ernst Michael. Chemie verstehen : Die Bedeutung der Elemente in 
Substanz. und Lebensprozessen. 1. Auflage. Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 
2005. 376 s. ISBN 3-7725-1555-X. 

9. WUNDERLIN, Ulrich. Chemie an Waldorfschulen. 1. Auflage. Stuttgart : 
Pädagogische Forschungstelle 2001. 240 s. ISBN 3-927286-39-7 

10. PELIKAN, Wilhelm. Sieben Metalle: Vom Wirken des Metallwesens in Kosmos, 
Erde und Mensch. 6. Auflage. Dornach : Verlag am Goetheanum 2006. 317 s. 
ISBN 3-7235-0955-X 

11. HAUSCHKA, Rudolf. Člověk a substance. Přeložil Radomil Hradil. 1. vydání. 
Hranice : Fabula 2005. 325 s. ISBN 80-866000-23-8 

 
V Praze dne 15. 5. 2012      

         Ondřej Ševčík 
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Příloha E: Tematický plán epochy na ZŠ Dědina 
 

Datum Témata ŠVP 
Po 14.2. úvod epochy, podmínky, vedení sešitu, psaní protokolů 

Teor: 
oxid uhličitý, koloběh uhlíku 
P1(D): Hoření a karbonizace bukového dřeva 

8.1 
8.2 
8.7 

Út 15.2. Teor: 
dřevo, uhlí, ropa 
uhlovodíky 
P2(D): Pálení cukru 
P3(Ž): Alkoholové kvašení (do druhého dne) 

8.6 
8.7 
 

St 16.2. Teor: 
porovnání organických a anorganických látek 
základní organické názvosloví (doplnění) 
P4(D): Destilace 

8.6 

Čt 17.2. Teor: 
alkoholové kvašení 
destilace 
P5(D,Ž): Vlastnosti alkoholu (očichávání, hoření, mísení s vodou, denaturační 
účinky) 

8.5 

Pá 18.2. Teor: 
alkoholy 
objemový a hmotnostní zlomek, ředění roztoků 
P6(D): Oxidace alkoholu 
P7(D): Rozklad másla 
P8(Ž): Octové a máselné kvašení (přes víkend) 

8.5 
9.5 

Po 21.2. Teor: 
organické kyseliny 
P9(D): Vznik etheru a jeho vlastnosti 

8.6. 

Út 22.2. Teor: 
porovnání vlastností vody, alkoholu, etheru (rozpouštění látek), Ž 
P10(D): Výroba esterů (ethylbutyrát) 
P11 (Ž): Bonbóny s umělým aroma 

9.6. 

St 23.2. Teor: 
Esterifikace, využití esterů, estery v přírodě 
P12(Ž): Pokusy s plasty 

9.6 

Čt 24.2. Teor: 
syntetické makromolekulární látky 
P13(D): Výroba olova 

9.6 
9.1 

Pá 25.2. Teor: 
Redukce uhlím jako technologický proces v metalurgii 
P14(D): elektrolýza solanky 
P15(D): galvanické poměďování 

9.1 
9.2 

Po 28.2. elektrolýza a její využití, galvanický článek 
atomová teorie, periodická soustava 

9.1 
9.3 

Út 1.3. oxidační stav 
anorganické názvosloví (binárních sloučenin, kyselin, solí) 

9.3. 

St 2.3. počítání množství atomů, mol 
molární koncentrace 
chemické rovnice 

9.3. 
9.4 
9.5 

Čt 3.3. rovnice, výpočty 9.5 
Pá 4.3. rovnice, výpočty 9.5 
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Příloha F: Příprava pro třídní učitelku 

Alkoholové kvašení: 
Měli by znát odpovědi na otázky: 
Co jsou kvasinky? 
Jednobuněčné organismy ze skupiny hub, živí se cukrem a velmi rychle se rozmnožují (je 
vidět z přibývajícího kalu na dně při pokusu). 
Proč zhasne špejle při vložení do sklenice, ve které kvašení probíhá? Bublinky jakého plynu 
se uvolňují? 
Jde o oxid uhličitý produkovaný kvasinkami. 
Jak souvisí načechrání kynutého těsta se životem kvasinek? 
Právě ty bublinky oxidu uhličitého těsto hezky zvednou. A při pečení pak také páry 
vznikajícího alkoholu. 
Umět napsat souhrnnou rovnici kvašení: 
cukr (glukóza) →alkohol (ethanol) + oxid uhličitý 
C6H12O6 → 2C2H5OH+2CO2 
 
K historii alkoholu: 
Proces alkoholového kvašení dokázaly využít už staré civilizace v dobách př. n. l. Tak staří 
Sumerové či Egypťané s oblibou vařili a konzumovali pivo. V antickém Řecku a Římě bylo 
oblíbené spíše víno. Všechno jsou to zkvašené nápoje obsahující do 15 % alkoholu. 
Koncentrovanější lihoviny byly pro starověké civilizace neznámé. Z období cca 2500 př. n. l. 
je doložena výrova piva v mezopotamských chrámových pivovarech. 
Článek o prvních mezopotamských hospodách zde: 
http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2009110001 
Např. Chammurapiho zákoník zakazoval hospodským ředit pivo a také zakazoval vést u piva 
politické řeči ;-) Ve zvyku bylo pít pivo brčkem. Zvláště panovník měl více než metr dlouhé 
zlaté brčko a popíjel pivo z nádoby položené vedle trůnu bez toho, aby musel nápoj zvedat 
k ústům. Dělníci pracující na stavbě chrámu měli nárok na 2-3 l piva denně (bylo mnohem 
slabší než naše). 
Ze 7. stol. Př. n. l. se dochoval také sumersko-asyrský terminologický slovník, který ukazuje 
na nejjemnější klasifikaci pivních nápojů. Tak staří Sumerové rozlišovali např. 
KAS.KAL  silné pivo 
KAS.GIG  tmavé pivo 
KAS.GIG.DUG.GA dobré černé pivo 
KAS.SAG  jemné pšeničné pivo 
KAS.SUR.RA  pivo s výraznou chutí 
 
I když destilace byla objevena až později, dokázali staří Číňané připravovat koncentrovanější 
alkohol jiným způsobem, vymrazováním. Traduje se historka o prostém čínském pasáčkovi, 
který pásal ovce vysoko v horách. Při tom hojně popíjel víno. V podzimním čase, kdy hnal 
stádo domů, zapomněl v horách svůj měch s vínem. Když se brzy z jara s ovcemi vrátil na 
pastvu, byla část obsahu měchu dosud zmrzlá. Pasáček si přesto loknul a zajásal. 
(Vymrazováním lze připravit cca 40% alkohol.) Slil lahodnou tekutinu do nového měchu a 
běžel s ní na císařský dvůr. Od těch dob již nebyl pasáčkem, ale byl zaměstnán u císařského 
dvora jako výrobce lahodných nápojů ;-)  

http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2009110001
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Destilace: 
Vývoj destilační aparatury: 
Metoda destilace byla objevena v 7.-9. století arabskými voňavkáři. Vše začalo vlastně 
v kuchyni, protože alchymie ráda využívala běžných kuchyňských nádob, které pak všelijak 
upravovala. Na začátku stojí pozorování toho, že na pokličce hrnce dochází ke kondenzaci 
par. Pokličky byly postupně zvětšovány a na okrajích byly vytvářeny žlábky zachycující 
zkondenzovanou tekutinu, později i odvodné mechanismy. Touto cestou vznikají nejrůznější 
alchymistické alembiky a nakonec i moderní destilační aparatura. 

 
Alembik 

Arabští alchymisté samozřejmě zkoušeli destilovat víno, ale ještě neznali vodní chlazení. 
Proto se jim vznikající alkohol odpařil. Tak v arabských spisech čteme: „Destilací vína vzniká 
toliko čistá voda.“ 
 
Otázky, na které by měli znát žáci odpověď: 
K čemu se destilace používá (obecně)? 
K oddělení složek kapalných směsí s různým bodem varu. 
K čemu se destilace používá (konkrétně)? 
Nejčastěji při výrobě destilované vody, alkoholických nápojů (víceprocentních než víno), 
parfémů. Při zpracování ropy na benzíny, oleje,… 
Z jakých částí se skládá destilační aparatura? 

 
 
 
 
2. destilační baňka 
3. přestupník 
4. teploměr 
5. chladič 
6. přívod vody 
7. odvod vody 
8. jímadlo 
10. alonž 
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Jaké existují druhy chladičů pro destilaci? 
Vzdušný (jen skleněná trubka), přímý (Liebigův), kuličkový (Allihnův), spirálový 
(Grahamův)? 

                                                                    
Liebig    Allihn    Graham 
 

Proč se voda přivádí do chladiče zdola? 
1) Ekonomické důvody: teplejší pára se zchladí i teplejší vodou, tímto způsobem lze chladicí 
kapalinu využít maximálně 
2) Důvod bezpečnostní: není dobré, když je studená chladící voda téměř v přímém kontaktu 
s horkou destilační baňkou (resp. horkým přestupníkem) 
 
 
Doplňující informace: 
Informace o destilaci ovocných pálenek (vyber, co uznáš za vhodné): 
http://www.tech-info.cz/palenky.html (převzato z knihy Vondráček: Výroba ušlechtilých 
pálenek z ovoce). 
 
Experimentál: 
Vlastnosti alkoholů (už jsme dělali spolu), očichávání, zapalování, míchání s vodou, 
denaturace vajíčka 

http://www.tech-info.cz/palenky.html
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Příloha G: Materiály ze ZŠ a SŠ waldorfská, Praha 
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Příloha H: Osm evropských kompetencí 
1. komunikace v mateřském jazyce – „Schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, 

myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a 
psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a 
kulturního života…“ (ibid., L 394/14) 

2. komunikace v cizích jazycích – „Je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a 
tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i psané formě 
(poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných společenských a kulturních situacích 
[…]podle přání či potřeb daného jedince. […] rovněž vyžaduje takové schopnosti, jako je 
pochopení jiných kultur a jejich zprostředkování.“ (ibid.) 

3. matematická kompetence – „Je schopnost rozvíjet a používat matematické myšlení k 
řešení problémů v různých každodenních situacích“ a základní kompetence v oblasti vědy 
a technologií„jsou schopnost a připravenost používat soubor znalostí a metod 
používaných k objasnění přírodních zákonů, ke kladení otázek a k formulaci závěrů 
založených na důkazech. Kompetence v oblasti technologií je pojímána jako uplatňování 
těchto znalostí a metod v reakci na přání a potřeby lidí.“(ibid. L394/15) 

4. počítačová kompetence – „Jisté a kritické používání technologií informační společnosti 
při práci, ve volném čase a v komunikaci“ (ibid.) 

5. schopnost učit se – „Schopností učit se se rozumí schopnost provádět tuto činnost a v 
procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým 
časem a s informacemi, a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje 
povědomí o vlastních postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat 
dostupné možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení.“ (ibid. 
L394/16) 

6. sociální a občanské kompetence – „Tyto schopnosti zahrnují osobní, mezilidské, 
mezikulturní, sociální a občanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které 
jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním 
životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů.“ 
(ibid.) 

7. smysl pro iniciativu a podnikavost – „Schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, 
která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit 
projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.“ (ibid. L394/17) 

8. kulturní povědomí a vyjádření – „Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, 
zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a 
vizuálního umění“ (ibid. L394/18). 

         [podle 29, s 6] 
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Příloha I: Klíčové kompetence v českém prostředí 
I.1. V pojetí RVP G 

1. Kompetence k učení 
Žák: 

- své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako 
prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; 

- efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a 
informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces 
vlastního učení a myšlení; 

- kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a 
využívá při svém studiu a praxi; 

- kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá 
ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá 
poučení pro další práci. 

2. Kompetence k řešení problémů 
Žák: 

- rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; 
- vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů 

při řešení problému nebo ověřování hypotézy; 
- uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a 

dovednosti 
- kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím 

představivosti a intuice; 
- kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení 

nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; 
- je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z 

různých stran; 
- zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení 

jejich rizik a důsledků. 
3. Kompetence komunikativní 

Žák: 
- s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné 

prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a 
grafických vyjádření informací různého typu; 

- používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření 
informací různého typu; 

- efektivně využívá moderní informační technologie; 
- vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně 

tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci 
komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům 
partnerů v komunikaci; 

- prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i 
neznámým publikem; 

- rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 
interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 
komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění. 
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4. Kompetence sociální a personální 
Žák: 

- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe; 
- stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou 

orientaci i životní podmínky; 
- odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své 

jednání a chování podle toho koriguje; 
- přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých 

schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje; 
- aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů; 
- přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených 

na vzájemné úctě, toleranci a empatii; 
- projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých; 
- rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním 

tlakům. 
5. Kompetence občanská 

Žák: 
- informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, 

do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě; 
- o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, 

rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní 
prostředí ani kulturu; 

- respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; 
- rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří 

je a chrání; 
- promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění 

svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva 
jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich 
naplňování; 

- chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích 
ohrožujících život a zdraví, poskytne ostatním pomoc; 

- posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a 
okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému 
prospěchu podle nejlepšího svědomí. 

6. Kompetence k podnikavosti 
Žák: 

- cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a 
možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; 

- rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro 
svůj rozvoj v osobním a profesním životě; 

- uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje 
inovace; 

- získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních 
příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci 
aktivit; 

- usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí 
dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; 
dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; 

- posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných 
životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; 
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- chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a 
kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem 
na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. 
 

[podle 35, s. 4-11] 

I.2. V pojetí RVP KL 

1. Kompetence k učení 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, 
vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého 
dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a 

podmínky; 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 

efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; 
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov 

aj.), pořizovat si poznámky; 
- svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí; 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

2. Kompetence k řešení problémů 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné 
pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: 

-  porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné 
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit 
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

-  uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, 
myšlenkové operace; 

-  volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) 
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí 
nabytých dříve; 

-  spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 
3. Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní 
formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 
a jazykově správně; 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty 

na běžná i odborná témata; 
- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(přednášek, diskusí, porad apod.); 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 
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- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném 
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; 

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb 
a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být 
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním 
učení. 

4. Personální a sociální kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě 
poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, 
pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných 
mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého 
jednání a chování v různých situacích; 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a 
pracovní orientace a životních podmínek; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze 
strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání 
jiných lidí; 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, 
být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 
schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální 
i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 
činností; 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, 

nezaujatě zvažovat návrhy druhých; 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým; 
- rozvíjet své obecně tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je 

hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních 
oblastech; 

- usilovat o tvořivou kultivaci svých estetických schopností skrze umělecké 
sebevyjádření a podílet se tak na kulturním životě. 

5. Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro 
život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným 
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi 
by měli: 

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 
veřejném zájmu; 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich 
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 
přispívat k uplatňování hodnot demokracie; 



XXXIV 
 

- uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, 
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě 
druhých; 

- zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 

rozvoje; 
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v 

evropském a světovém kontextu; 
- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 

vytvořen pozitivní vztah. 
6. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých 
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro 
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, 
tzn. že absolventi by měli: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 
- uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím se pracovním podmínkám; 
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a 

zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 
- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a 

o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 
představami a předpoklady; 

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z 
oblasti světa práce, tak vzdělávání; 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 
potenciál a své profesní cíle; 

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 

ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské 
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími 
možnostmi. 

7. Matematické kompetence 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 
dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

- správně používat a převádět běžné jednotky; 
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; 
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata apod.); 
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze 

v rovině i prostoru; 
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

v běžných situacích. 
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8. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 
pracovat s informacemi 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho 
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a 
využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. 
absolventi by měli: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 
komunikačních technologií; 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 
- učit se používat nové aplikace; 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline 

komunikace; 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové 

sítě Internet; 
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 
informačních a komunikačních technologií; 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních 
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 
[podle 28, s. 10-14] 
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Příloha J: Kompetence v německy mluvících zemích 
Odborné kompetence Dispozice k samostatné kognitivní činnosti, tedy k tvůrčímu 

řešení problémů za použití odborných poznatků a dovedností, 
k smysluplnému uspořádávání a hodnocení znalostí. 

Metodické kompetence Dispozice k samostatnému instrumentálnímu jednání, tedy 
k metodicky tvůrčímu provádění činností, úkolů a řešení a 
z toho vyplývajícímu strukturování kognitivních činností. 

Sociální kompetence Dispozice k samostatnému jednání v oblasti komunikace a 
spolupráce, tj. k tvůrčímu sdružování se a vyrovnávání se 
s druhými lidmi, ke vztahově a skupinově orientovanému 
chování a z toho vyplývající tvorbě nových plánů a cílů. 

Osobnostní kompetence Dispozice k sebereflexivnímu samostatnému jednání, tedy 
k sebehodnocení, schopnost konstruktivního nastavení, chování, 
motivů a sebeobrazu. Rozvíjení vlastních nadání, motivací, 
výkonnostních nároků. Schopnost tvořivě se rozvíjet a učit se a 
to profesně i mimopracovně. 

Kompetence k jednání Dispozice k jednání na základě uceleného a vyváženého 
sebeřízení, tedy kompetence reálně propojit některé nebo 
všechny výše jmenované kompetence. 

 
[podle Erpenbecka/Heyse převzato z 29, s. 5] 
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Příloha K: Evropské portfoliové standardy EPC 
Certifikát - evropské portfolio může být vydán jen za podmínky, že splňuje následující 
minimální kritéria. Je tomu tak proto, aby se zajistila vysoká kvalita práce studentů s 
portfoliem jako metodou vyučování a hodnocení. 
 
Práce na portfoliu:  

1. musí zahrnovat pět základních aktivit studenta: 
• shromažďování 
• výběr 
• zpětný pohled, reflexi, evaluaci 
• prezentaci 
• přijetí závěrů 

 
2. musí jednoznačně stanovit kritéria výběru (co bude považováno za základní) a 

kritéria posuzování (kvalita obsahu, provedení, formy)  

3. musí obsahovat prohlášení o autorství podepsané studentem 

4. Úkol portfolia 
a. slouží hlavnímu cíli stimulovat iniciativu jak na straně studenta, tak na straně učitele 
b. dává rámec pro výběr vzdělávacích úkolů, které zahrnují formální a neformální 
vzdělávání i informální učení 
c. je vytvořen, aby u studenta podpořil smysl pro hodnotu autorství vlastní práce na 
projektu  
 

5. Proces práce na portfoliu 
a. učitel a žák kultivují své vědomí o procesu práce v průběhu projektu 
b. probíhá stálý dialog o cílech, plánování, metodách a o tom, co se ve skutečnosti 
děje 
c. v procesu evaluace učitel dává studentovi ústní i písemnou zpětnou vazbu 

6. Ve svém sebehodnocení jsou studenti podporováni v tom, aby objevovali kvalitu 
svých zkušeností z práce na projektu. Proto studenti vytvoří: 
a. zpětný pohled 
I. cíle projektu 
II. plánování 
III. metody 
IV. co skutečně proběhlo 
b. reflexi 
I. co bylo a co nebylo očekáváno 
II. jaké změny proběhly oproti původnímu plánu a proč 
III. jaké otázky se objevily během pracovního procesu 
 

7. V evaluaci a ohodnocení 
a. student sdělí, co se naučil individuálně či ve skupině 
b. student ukáže oblasti, ve kterých by se příště mohl zlepšit 
c. tato část může být doplněna evaluací výstupu učitelem nebo jiným oprávněným 
profesionálem 
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8. Studenti, které škola plně informuje o všech možných formách plagiátorství, musí 
podepsat prohlášení o autorství pro každou svou portfoliovou práci. V případě 
plagiátorství všechna portfolia a všechny certifikáty vztahující se k tomuto případu 
budou neplatné. 

9.  
Pokud jsou studentské portfoliové práce v souladu s výše zmíněnými kritérii, může být 
studentovi předán Certifikát - evropské portfolio. 
 
Jednotlivé portfoliové certifikáty by měli splňovat o něco podrobněji formulované 
Standarty portfoliových certifikátů 

STANDARDY KOMENTÁŘ 

1. Vzdělávací rámec projektu daný školou, 
vytvořený a popsaný školou, učitelem nebo 
vedoucím práce obsahuje:  

• informaci, zda je projekt dobrovolný nebo 
povinný  

• nezbytné informace o projektu zahrnující 
obsah, užité metody a pedagogické cíle, 
relevantní znalosti, schopnosti, dovednosti a 
kompetence, které mohou být v průběhu 
projektu získány.  

Škola napíše rámec, ve kterém se 
projekt pohybuje. Nemusí napsat 
nic, pokud student vytvoří svůj 
vlastní rámec ve svém projektu. 
Může to být ale i velmi detailní 
popis, který může obsahovat 
pedagogické cíle. 

2. Popis projektu, vytvořený studentem, obsahuje  
(podle míry jeho schopností):  

• název a předmět projektu  

• kde a kdy proběhl a jak dlouho trval  

• studentovy cíle a záměry s důrazem na 
důvody volby studenta  

• studentovy aspirace a očekávání v oblasti 
znalostí, schopností, dovedností a 
kompetencí  

Každý student bude sledovat svou 
vlastní vzdělávací cestu, a to i v 
případě, že škola dá velmi 
detailní popis projektu podle 
bodu 1. Tato vzdělávací cesta je 
ovlivněna aspiracemi a 
očekáváními, názory studenta a 
jeho zájmem nebo nezájmem, atd. 
Popis projektu by tak měl 
zdůraznit, jak skutečně probíhala 
tato vzdělávací cesta. 

3. Vlastní hodnocení studenta obsahuje:  
• Zpětný pohled: co jsem plánoval a co se 

skutečně stalo?  

• Reflexe: Analýza původních očekávání, 
plánů a samotné práce, pokud možno 
zahrnující různé názory.  

Zde je důraz kladen na zpětný 
pohled na samotný proces učení, 
který vede k reflexi aktivit 
studenta.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIX 
 

4. Student vytvoří evaluaci do té míry, do jaké je 
toho schopen. Zejména studenti, kteří opouštějí 
školu po 12. třídě jsou podporováni, aby vytvořili 
evaluaci sami. Tato evaluace musí obsahovat 
předchozí zpětnou vazbu externího hodnotitele 
(učitele, vedoucího projektu, atd.), s níž se student 
nemusí ztotožnit. V každém případě vytvoří externí 
hodnotitel vlastní stanovisko, které může být 
prostým souhlasem se závěry žáka, komentářem, 
může být samostatnou evaluací nebo kombinací 
všech způsobů. Externí hodnotitel je zodpovědný za 
celkový obsah evaluace.  
Evaluace zahrnuje: 

• popis podkladů, na nichž je evaluace 
založena  

• kritéria hodnocení  

• popis pozorovaných dovedností  

• popis kompetencí do té míry, do jaké s ní 
souhlasí student a do jaké se podílí na tomto 
procesu  

• studentovo hodnocení s odkazem na budoucí 
aktivity  

Evaluace by měla odrážet kvalitu 
studentovy aktivity a výsledků a 
musí být v rámci daných 
možností spolehlivá, srovnatelná 
a transparentní. Proces evaluace 
zahrnuje ústní a písemnou 
zpětnou vazbu směřující k 
vytvoření zřetelného a 
mnohostranného obrazu, který 
může být dosažen v procesu 
triangulace. 

Formální stránka:  
• studentovo plné jméno, datum a místo 

narození, třída  

• jméno školy  

• školní rok a datum  

• studentův podpis pod vlastním hodnocením  

• podpis hodnotitele (učitel, vedoucí práce) 
pod evaluací  

• razítko školy a podpis statutárního zástupce 
školy, který dokument podepíše jen, pokud 
jsou výše uvedené standardy dodrženy  

Učitel nebo vedoucí práce ověří 
správné naplnění všech částí 
certifikátu dle výše uvedených 
charakteristik a podepíše 
evaluaci. Certifikát také podepíše 
statutární zástupce školy, který 
ověří formální náležitosti 
dokumentu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
[převzato z 31, s. 18-23] 
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Příloha L: Portfolio z epochy chemie, 1. ročník 
Doporučená struktura portfolia: 
1. úvodní strana musí obsahovat (formální aspekty) 

• název projektu (doporučeno: Soli, kyseliny a zásady – portfolio z epochy chemie) 
• kde, kdy, jak dlouho a s kým projekt probíhal 
• jméno studenta, třída 
• obrázek event. logo školy 

2. popis projektu (píše učitel) 
Téma solí, kyselin a zásad je na waldorfských školách tradičně zařazováno do 10. třídy. Od 
jednoduchých a velmi názorných experimentů se postupuje k vyvozování teoretických představ. Na 
základě těchto představ lze potom předpovědět výsledek nějakého procesu. Ve světě polarit kyseliny a 
zásady se takovéto předpovědi dělají poměrně snadno (např. neutralizace). Jen těžko lze v chemii najít 
téma, které by bylo lepším odrazovým můstkem k rozvoji teoretického úsudku, k posílení důvěry ve 
vlastní myšlení. 
V průběhu epochy by se žáci měli naučit: 
a) pozorovat přírodní procesy a co nejvěrněji pozorování popsat ve strukturovaném protokolu 
b) rozlišit pozorované a myšlené 
c) na základě pozorování vyvodit závěry a tyto zobecnit 
d) na základě vlastních závěrů predikovat průběh dějů podobných 
3. průběh epochy 

• přesně popsat co se dělo (např. deníkovou formou po dnech, týdnech,… volné pole 
působnosti) 

• možno doplnit obrázky, fotografiemi,… 
4. ukázka vlastní práce (např. ukázka z epochového sešitu) 
5. reflexe a sebehodnocení (zpětné ohlédnutí za procesem) 

• jak epochu hodnotím? co jsem od epochy očekával a splnilo se toto očekávání? ovlivnila 
mě epocha nějak? 

• jak jsem pracoval já? 
• co jsem se nového naučil, jaké dovednosti jsem získal? 
• jakým způsobem jsem se tyto věci naučil, (tyto dovednosti získal)? 
• co jsem musel použít z toho, co už jsem uměl? 
• v čem jsem se zlepšil? 
• co ještě musím zlepšit? jak se na tom chystám pracovat? 

7. hodnocení učitele (píše učitel) 
pozn.: Struktura je pouze doporučená! Máte-li potřebu to udělat jinak, fantazii se meze nekladou. 
Mějte však na paměti, že musí být jasně patrné jednotlivé části (průběh, reflexe, hodnocení) a musí být 
splněny formální aspekty portfolia. 

Odevzdání: 
Zhotovené portfolio je nutno v elektronické podobě zaslat na adresu hufa@seznam.cz a to nejpozději 
v pondělí 25. ledna 2010. (Aby mohlo být zahrnuto do hodnocení na vysvědčení!) Dodání 
v elektronické podobě je nutné (kvůli doplnění hodnocení učitele). Dodání dokumentu v tištěné 
podobě je možné, ale není podmínkou. 

Hodnotí se: 
formální aspekty (všechny formální náležitosti, struktura, gramatická a stylistická správnost) 
grafická stránka a celkový dojem 
obsahová stránka, míra sebereflexe 

mailto:hufa@seznam.cz
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Příloha M: Ukázky portfolií z epochy chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfolio z epochy chemie. Eliška Havlová, 1. Ročník 

Soli, kyseliny a 
zásady 

Projekt probíhal s panem profesorem Ondřejem Ševčíkem 4. - 22. Ledna, v 
prostorách Waldorfského lycea v Praze. 

České Budějovice 
23.1.2010 
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Popis projektu 
 

Téma solí, kyselin a zásad je na waldorfských školách tradičně zařazováno do 10. 
třídy. Od jednoduchých a velmi názorných experimentů se postupuje k vyvozování 
teoretických představ. Na základě těchto představ lze potom předpovědět výsledek nějakého 
procesu. Ve světě polarit kyseliny a zásady se takovéto předpovědi dělají poměrně snadno 
(například neutralizace). Jen těžko lze v chemii najít téma, které by bylo lepším odrazovým 
můstkem k rozvoji teoretického úsudku, k posílení důvěry ve vlastní myšlení. 
V průběhu epochy by se žáci měli naučit: 
a) pozorovat přírodní procesy a co nejvěrněji pozorování popsat ve strukturovaném protokolu 
b) rozlišit pozorované a myšlené 
c) na základě pozorování vyvodit závěry a tyto zobecnit  
d) na základě vlastních závěrů predikovat průběh dějů podobných 
 

Průběh epochy 
 

První týden 
První týden jsme se věnovali solím. Začali jsme solí kamennou a pokusy s ní. Při rozpouštění 

soli zdola jsme objevili, že roztok soli má větší hustotu než voda, že vede elektrický proud, a že má jiné 
optické vlastnosti. Při druhém pokusu jsme zjistili, že solný roztok má na rozdíl od vody vyšší bod varu 
a nižší bod tuhnutí. V dalším pokusu jsme nechali krystalizovat chilský ledek a pozorovali jsme vzniklé 
krystaly při odlišné teplotě. Naučili jsme se vyjádřit rozpustnost látek se závislostí na teplotě a zapsali 
jsme si graf rozpustnosti kuchyňské soli, modré skalice a chilského ledku. Při pokusu krystalizace 
thiosíranu jsme se dozvěděli princip hřejivých polštářků. Při pátém pokusu jsme krystalizovali 
odpařením rozpouštědla bílou a modrou skalici, 
chroman sodný, nikelnatý ledek, chlorid měďnatý, 
červenou krevní sůl, kamenec a kuchyňskou sůl. Každá 
z těchto solí měla zajímavé výsledky. Kuchyňská sůl 
vykrystalizovala až na vnější okraje misky, chlorid 
měďnatý byl úplně zelený, bílá skalice vypadala jako 
námraza na oknech, modrá skalice vytvořila nádherné 
modré kosočtverce, červená krevní sůl vytvořila sice 
menší, ale zato také krásné krystaly, nikelnatý ledek 
vytvořil zelený povlak s brázdou uprostřed, kamenec 
byl úplně nejzvláštnější tím, že vytvořil jednu pevnou 
krustu na dně misky a druhou kousek nad ní a žlutý 
chroman sodný vykrystalizoval do dvou částí, jednu 
tmavou a druhou tenčí a světlejší. V šestém a zároveň 
posledním pokusu jsme rozpouštěli manganistan 
draselný, krystalek této soli jsme vložili do kornoutku z 
filtračního papíru a ten jsme postavili na vrchol 
odměrného válce plného vody. Manganistan se začal 
pomalu rozpouštět, z kornoutku se začala linout fialová 
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čára. 

 

Druhý týden 
V druhém týdnu jsme pokračovali v tématu soli. Začali jsme pokusem sůl a brambora, při 

kterém jsme pozorovali rozdíl mezi bramborou bez soli a bramborou se solí. V osmém pokusu jsme se 
přesunuli k rozpouštění ve vodním skle, kde různé soli vytvářely zajímavé „krápníky“. Další den jsme 
se již odpoutali od solí a vody a dostali jsme se k tématu soli a oheň. Začali jsme stejnojmenným 
pokusem sůl a oheň. Krystalek chloridu sodného jsme zahřáli a sůl se rozprskla na všechny strany. 
Další pokus probíhal s modrou skalicí, kdy jsme ji zahřáli a pozorovali, jak se z ní vypařuje voda a 
zůstává z ní bílý prášek, takzvaná bezvodá skalice. Následně jsme provedli pokus „silné zahřívání 
modré skalice“. Tentokrát jsme nezůstali u bezvodé skalice, ale dostali jsme se ke skaličnému popelu. 
Při této příležitosti jsme se dozvěděli, co jsou a jak se používají acidobazické indikátory. V dalším 
pokusu kouzlila kyselina sírová s obyčejnou vodou a kostkou cukru. Při pokusu „tepelný rozklad 
vápenatého ledku“ jsme si s lakmusem ukázali, jaká část ledku je kyselá, a jaká je zásaditá. Potom 
jsme přešli ke kyselině dusičné. Obarvili jsme s ní bílek, ruku a rozpustili jsme v ní měď. S kyselinou 
sírovou jsme společně se solí a roztokem lakmusu vytvořili aparaturu s tryskajícím a zabarvujícím se 
lakmusem. Pak jsme se pokoušeli rozpouštět skaličný popel, hasit pálené vápno a nechali jsme nasát 
vlhkost ze vzduchu sodný louh. Díky tomu jsme se dozvěděli, že existují tři druhy bází- od těžkých 
kovů, zásaditých zemin báze alkalické. 

 

Třetí týden 
Třetí týden jsme se dozvěděli, co je to neutralizace, díky pokusu s hydroxidem 

sodným a kyselinou chlorovodíkovou. Další pokus na stejný princip byl s kyselinou sírovou a 
oxidem měďnatým. V již dvacátém pokusu jsme mísili různé roztoky, byl to roztok modré 
skalice s potašem a soli s lápisem. Pozorovali jsme při tom „podvojnou záměnu“. V dalším 
pokusu jsme tetovali všelijaké acidobazické indikátory na kyselých, neutrálních a zásaditých 
roztocích. V jednadvaceti Petriho miskách to hýřilo barvami. Na konec jsme se naučili něco o 
kovech a nekovech. Sodík, hořčík, hliník, zinek, měď, uhlík, fosfor a síru jsme podrobili 
různým zkouškám. Patřilo mezi ně mimo jiné hoření, vodivost, kyselost nebo zásaditost, 
kujnost anebo naopak křehkost. Díky poznatkům zapsaných nakreslené tabulky se daly krásně 
vyčíst souvislosti mezi kovy a nekovy. S kovy jsme potom dále pokračovali do pokusu „kovy 
a kyseliny“. Experimentovali jsme s kyselinou chlorovodíkovou, sírovou a dusičnou, 
s hliníkem, zinkem a mědí. Poslední hodinu jsme si objasnili celé souvislosti okolo solí, 
kyselin a zásad v trojúhelníku stvoření. 
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Reflexe a sebehodnocení 
 

Zpětná vazba - ohlédnutí za procesem 
Epochu hodnotím, jako celkově vydařenou, zábavnou a poučnou. Ve všech ohledech. 

Od epochy jsem očekávala, asi jako každý v této třídě na naší škole, spoustu pokusů a jiného 
způsobu učení.  Například z názvu epochy- „Soli, kyseliny a zásady“ se dá představit leccos, 
čekala jsem názvy, vzorečky a rovnice. Ani jedno z toho nepřišlo. Místo toho jsem získala 
nový pohled na chemii jako předmět i jako součást každodenního života. Epocha mě určitě 
ovlivnila v různých směrech. Zjistila jsem, že není důležité se tu veškerou probíranou látku 
naučit nazpaměť, ale stačí pochopit princip a využít ho na mnoha dalších příkladech. Jak jsme 
se dozvěděli mimo jiné v písemném testu. V hodinách jsem se snažila být aktivní, když jsem 
znala odpověď na položenou otázku, zkusila jsem ji vznést, když jsme dělali experiment, 
sledovala jsem jej a nerušila ostatní při pozorování. Pracovala jsem aktivně, rozhodně 
aktivněji než v jiných předmětech. Bylo to nejspíš i tím, že mě téma bavilo, a že ho pan 
profesor dokázal hezky jedle prodat. Vždycky mě zajímalo, na jakém principu fungují ony 
hřejivé polštářky, co obsahují malý knoflík, který když se stiskne, zkrystalizuje v něm bílý 
roztok a začne příjemně hřát. V hodinách chemie jsme si tento proces demonstrovali 
v kádince s odborným vysvětlením. Mimo mnoho dalších poznatků tohoto typu jsem se 
samozřejmě naučila spoustu dalších fascinujících i méně zajímavých skutečností, které nás 
provází naším životem, aniž bychom si toho byli vědomi. Způsob, kterým jsem se tyto 
všechny dovednosti naučila, nebyl nikterak násilný, nehustila jsem si do hlavy doma 
informace, ale spoustu věcí jsem si pamatovala z hodin, možná i díky tomu, že jsme si každou 
skutečnost předváděli na pokusech, dělali jsme si zápis nejprve sami a potom jsme vymýšleli 
závěry s naším panem profesorem. Zanechalo to ve mně spoustu dojmů, a proto si to člověk 
lépe zapamatuje. Díky tomu, že jsme v prvním ročníku a každý přišel ze základní školy 
s jinými zkušenostmi a vědomostmi, nemohli jsme navazovat na nějaké předešlé učivo a 
všechno jsme se učili od začátku a „polopaticky", ale neříkám, že to bylo na škodu, když jsem 
přišla z předcházející školy se zmatkem v hlavě, byla jsem ráda, že jsem si udělala jasno 
v mnoha věcech. Z již zmíněné mé bývalé školy jsem si přinesla hromadu zmatených 
vzorečků a tzv. „základních věcí“, které mi byly k ničemu. Zlepšila jsem se v ucelování 
informací do souvislostí a souvislého celku, díky čemuž jsem probíranou látku rychle chápala 
a dál ji uplatňovala v předpokládání nadcházejících událostí. Řekla bych, že jsem látku solí, 
kyselin a zásad pochopila a jsem připravena ji použít v dalších chemických hodinách. Zlepšit 
bych se podle mě měla v tom, abych nepředbíhala v probírané látce a soustředit se na úplné 
porozumění probíraného učiva, abych v tom potom neměla opět nepořádek a mohla se 
v dovednostech a vědomostech lépe vyznat a řádně je upotřebit. Dále si myslím, že bych si 
měla zlepšit úpravu v sešitě, začnu od stylu písma, zařídím si lenocha a svoje pastelky, 
alespoň pro příští epochy. 

 
Hodnocení učitele 

Eliško, hodnocení učitele nepotřebujete, dokážete se velmi dobře hodnotit sama. 

 

 

Ing. Ivan Smolka _______________ 
       ředitel školy        podpis 
 
Bc. Ondřej Ševčík_______________ 
   zadavatel projektu       podpis 

Informace uvedené v tomto 
dokumentu byly ověřeny 

organizující školou. 
(každý list originálu je razítkován) 
 
V Praze dne ______________ 
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                           Soli, kyseliny a zásady 
 

 
 

-Šertlerová Eliška 
 
-1.ročník Waldorfského lycea, Opatov, Praha 4 
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Popis projektu- Téma solí, kyselin a zásad je na waldorfských školách tradičně 
zařazováno do 10. třídy. Od jednoduchých a velmi názorných experimentů se 
postupuje k vyvozování teoretických představ. Na základě těchto představ lze 
potom předpovědět výsledek nějakého procesu. Ve světě polarit kyseliny a 
zásady se takovéto předpovědi dělají poměrně snadno (např. neutralizace). Jen 
těžko lze v chemii najít téma, které by bylo lepším odrazovým  
můstkem k rozvoji teoretického úsudku, k posílení důvěry ve vlastní myšlení. 
V průběhu epochy by se žáci měli naučit: 
a) pozorovat přírodní procesy a co nejvěrněji pozorování popsat ve 
strukturovaném protokolu 
b) rozlišit pozorované a myšlené 
c) na základě pozorování vyvodit závěry a tyto zobecnit 
d) na základě vlastních závěrů predikovat průběh dějů podobných 
 
 
 
Průběh epochy- V průběhu celé epochy, která trvala tři týdny, jsme se naučili 
zapamatovat si to podstatné a dokázat na to vzpomínat i zpětně, vydedukovat 
závěry i z toho, co jsme konkrétně nedělali a umět rozeznat to, co vidíme od 
toho, co si myslíme že vidíme. Nedostali jsme na podnose vysvětlení, proč se věci 
dějí zrovna takto, ale museli jsme si na to úvahami snažit přijít sami. Nyní už se 
nemusíme bát náledí, neboť víme, že si můžeme vypomoct solí a ani ve snu by nás 
již nenapadlo přilévat vodu do kyseliny pokud nechceme, aby to mělo nemilé 
následky. 
 
 
 
Reflexe a sebehodnocení- V epoše jsem se naučila, že chemie nemusí znamenat 
jen vzorečky, ale také zábavu a mnohá poznání. Bylo krásné, jak vše, co jsme celé 
tři týdny zkoumali, nám nakonec do sebe zapadlo jako jeden velký celek. Myslím, 
že po těchto třech týdnech, jsem si k chemii vybudovala velmi kladný vztah. O 
mnoha věcech jsem věděla, že se dějí, ale nevěděla jsem, proč se dějí a tak jsem 
nyní o něco chytřejší. Rozhodně bych zde našla ještě spoustu prostoru pro 
zlepšení, ale i přesto bych mohla říci, že mi toho v hlavě snad nezůstalo málo. 
Jediné, co mě zklamalo, bylo to, že s pochopením chemie člověk přestává věřit na 
zázraky a kouzla, neboť pro vše se zde dá najít vysvětlení. 
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Ukázky z hodin, aneb to, co mě zaujalo nejvíce : 
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Portfolio z epochy chemie - 4. - 22. 1. 2010 
 

 
 
 
Epochu vedl pan profesor Ševčík. Jmenuji se Willfried Anonym a jsem z prvního ročníku 
Waldorfského lycea.    
 
 
 
Popis projektu: Téma solí, kyselin a zásad je na Waldorfských školách tradičně zařazováno do 
10. třídy. Od jednoduchých a velmi názorných experimentů se postupuje k vyvozování 
teoretických představ. Na základě těchto představ lze potom předpovědět výsledek nějakého 
procesu. Ve světě polarit kyseliny a zásady se takovéto předpovědi dělají poměrně snadno 
(např. Neutralizace). Jen těžko lze v chemii najít téma, které by bylo lepším odrazovým 
můstkem k rozvoji teoretického úsudku, k posílení důvěry ve vlastní myšlení.  
V průběhu epochy by se žáci měli naučit:  
a) pozorovat přírodní procesy a co nejvěrněji pozorování popsat ve strukturovaném protokolu  
b) rozlišit pozorované a myšlené  
c) na základě pozorování vyvodit závěry a tyto zobecnit 
d) na základě vlastních závěrůpredikovat průběh dějů podobných 
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První týden epochy jsme se zabívali tématem: soli. 
 Udělali jsme mnoho pokusů a já zde uvedu pár příkladů. Takze například pokus s 
názvemrozpouštění ve vodním skle. Postupovali jsme takto: nalili jsme vodní sklo do vody a 
následně do tohoto roztoku nasypeme modrou skalici, bílou skalici, chlorid měďnatý, chorid 
železnatý a uhelnatý ledek. V kádince začaly růst útvary podobné mrakodrapům. 
 Jako další příklad bych uvedl pokus s názvem Sůl a brambora. Rozřízli jsme bramboru v půli 
a následně půlkám odřízli ještě spodek, aby dokázali stát. Do jedné půlky jsme nasypali sůl. 
Druhý den jsme došli k následujícímu závěru: sůl vytáhla z brambory vodu. 
 Druhý týden jsme brali kyseliny. 
  
 
Jeden z prvních pokusů se jmenoval Sůl a kyselina sírová. Postupovali jsme takto: nasypali 
jsme sůl do baňky a nasadili přikapávačku. Přikapávačkou jsme kapali na sůl kyselinu 
sírovou. Ta se začala jakoby vařit a uvolńoval se bílý plyn, který jsme zachytávali do další 
baňky. Baňku s plynem jsme zapečetily a dáme do ní trubičku. Poté trubičkou obrátíme do 
nádobky s lakmusem. Lakmus začne stříkat do baňky a zbarví se do červena, což znamená, že 
je to kyselé. 
 
 
Poslední týden epochy jsme brali zásady. 
Dělali jsme mnoho pokusů a já zde zveřejním jen pár.  
Například pokus oxid měďnatý a kyselina sírová. 
Nalijeme kyselinu sírovou do kádinky a přidáme uhličitý popel. Tuto směs dáme vařit. 
Kapalina se zbarví do modra, což znamená, že je to zásada a na dně zůstane červený prášek.  
 
Sebehodnocení: Epocha předčila mé očekávání. Systém více pokusů, méně počítání a učení, 
mě velmi zaujala. Epocha pro mě byla přínosem. 
Myslím si, že jsem pracoval na dobré úrovni.Snažil jsem se.  
Téměř vše v této epoše pro mě bylo nové. Naučil jsem se mnoho nových věcí. 
Tyto dovednosti jsem získal během hodiny. Doma jsem se moc nepřipravoval. Stačil mi 
výklad pana profesora.  
Z toho co už jsem uměl jsem nemusel použít v podstatě nic.  
Zlepšil jsem se ve znalosti kyselin a zásad.  
Dle měho názoru jiř není potřeba nic z mých znalostí zlepšovat.  
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Příloha N: Portfolio z chemického kroužku 
Doporučená struktura portfolia: 
1. úvodní strana musí obsahovat (formální aspekty) 

• název projektu (doporučeno: Chemický kroužek na Waldorfském lyceu) 
• kde, kdy, jak dlouho a s kým projekt probíhal 
• jméno studenta, třída 
• obrázek event. logo školy 

 
2. popis projektu 
Popište, jak byl kroužek založen (vznikl s iniciativy studentů), jakým způsobem probíhal, jak byl 
řízen, jak dlouho jste jej navštěvoval… 
 
3. popis vlastní vybrané činnosti 
Popište některé z experimentů, jichž jste byl iniciátorem. Zaměřte se např. na následující informace: 

• kde jsem na experimenty přišel, čím mě zaujaly? 
• podrobný popis realizace experimentů v kroužku, mělo by být patrné, nakolik jste se na 

jejich realizaci podílel 
• přiložení protokolu, fotografií a jiných dokladů Vaší činnosti 

 
4. reflexe a sebehodnocení (zpětné ohlédnutí za procesem) 

• jak práci v kroužku a jeho existenci hodnotím? co jsem od ní očekával a splnilo se toto 
očekávání? ovlivnil mě kroužek nějak? 

• jak jsem pracoval já? kolik podnětů pro společné experimentování jsem přinesl? nakolik 
jsem se aktivně podílel na praktických činnostech? 

• co jsem se nového naučil, jaké dovednosti jsem získal? jaké konkrétní praktické 
laboratorní úkony ovládám? 

• jakým způsobem jsem se tyto věci naučil, (tyto dovednosti získal)? 
• co jsem musel použít z toho, co už jsem uměl? 
• v čem jsem se zlepšil? 
• co ještě musím zlepšit? jak se na tom chystám pracovat? 

 
5. hodnocení učitele (píše učitel) 
 
pozn.: Struktura je pouze doporučená! Máte-li potřebu to udělat jinak, fantazii se meze nekladou. 
Mějte však na paměti, že musí být jasně patrné jednotlivé části (průběh, reflexe, hodnocení) a musí být 
splněny formální aspekty portfolia. 
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Příloha O: Článek do časopisu Člověk a výchova 

CHEMIE NA WALDORFSKÉM LYCEU V PRAZE 
V době, kdy se přírodovědné předměty nacházejí v žebříčku popularity na 
nejnižších místech, v době, kdy chemické experimenty opouštějí lavice 
středních škol a přesouvají se na pásky videokazet či nosiče DVD, v době, 
kdy se přírodovědecké a technické fakulty těžce snaží ulovit do svých sítí 
zbloudilé studenty, je chemie na Waldorfském lyceu v Praze stále živá. Na 
waldorfských školách není chemie jen předmětem vzorců a pustého 
teoretizování. A žákům to očividně vyhovuje… 
V 10. třídě jsme se v lednu po tři týdny věnovali solím, kyselinám a 
zásadám. Na konci epochy jsme se žáky zpracovali portfolio, a proto teď 
může tento článek hovořit ústy těch nejpovolanějších. 
 

Pomocí pokusů jsme se dostávali k teorii, 
což se mně osobně velice líbilo. Dá to člověku mnohem více, nežli učení 
z něčeho, co nikdy neuvidím. Spoustu jsem se toho dozvěděla zvláště o 
tom, co lze s látkami dělat a jak na některé věci přijít. Že vlastně to, co 
se učíme, vychází opravdu z pravdy a ne z něčích výmyslů. Není to 
názor jako vystřižený z učebnice o vývoji samostatného úsudku? Další 
názory mu nadšeně přizvukují. Nejdříve pozorovat, potom zapřemýšlet 
a popisovat. Myslím si ale, že tento způsob se nejlépe hodí k chemii 

kvůli pokusům, které praktikujeme. Epocha mě ovlivnila. Chemie mě začala nevídaným způsobem 
bavit a já k ní nyní mám lepší vztah. Pracovala jsem v hodinách jako každý jiný. Pozorně jsem 
pozorovala experimenty a poslouchala, abych toho mohla napsat do sešitu co nejvíce. V epoše jsem se 
naučila více pozorovat přírodní procesy a vyvodit z nich nějaké závěry, což jsem nikdy nedělala.  
Jiné situace žáky zpočátku poněkud znepokojovaly, ale s odstupem času dokázali ocenit jejich 
význam. Docela mě překvapilo, že jsme při pokusech nedělali žádný zápis, ale nechali jsme si to až po 
nich a závěry jsme dělali až druhý den. Pan Ševčík nám říkal, že cvičí naši paměť a měl pravdu. Ke 
konci epochy jsem zvládla zapisovat daleko snadněji. To, co vím, jsem vypozorovala a tím lépe jsem si 
to zapamatovala. 
Co víc by si mohl učitel přát? Snad jen aby se žáci věnovali jeho předmětu i jako mimoškolní aktivitě. 
„I doma jsem chemii věnovala část svého volného času, když jsem se, nejprve z obyčejné kuchyňské 
soli, pokoušela „vypěstovat“ co největší krystal. Později jsem sůl vyměnila za modrou skalici, která 
dělá krystaly větší. Krystalizace se mi stejně moc nedařila. Zjistila jsem, že udělat nasycený roztok je 
těžší, než jen znát teorii, nebo se dívat na někoho, kdo ho dělá za mě.“ Také zoufání si nad tím, že 
nemohu do školy přijít, vyučujícího jistě pozitivně motivuje. V druhém a třetím týdnu jsme také 
vypracovali dvě menší písemky, ze kterých jsem u první dopadla velice dobře, ale ve druhé už jen 
průměrně z části také kvůli tomu, že jsem byla větší část z druhého týdne epochy nemocná a tato 
neúčast byla pouhým doplněním zápisu naprosto nenahraditelná. 
Samozřejmě, nikdy se nezavděčíte všem. Epocha pro mě byla velmi zajímavá a záživná. Mé očekávání 
relativně splnila, ale celkem dost informací, které jsem chtěl či potřeboval pro své uspokojení vědět, se 
mi nedostalo. 
A jaká že je vlastně chemie na waldorfské škole? Dovoluji si zakončit jednou opravdu obdivuhodnou 
reflexí. Jediné, co mě zklamalo, bylo to, že s pochopením chemie člověk přestává věřit na zázraky a 
kouzla, neboť pro vše se zde dá najít vysvětlení. 
 
          Ondřej Ševčík, 2010 
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