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Abstrakt: 

  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku chemické termodynamiky 

na čtyřletém gymnáziu nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. 

Teoretická část práce se zabývá analýzou současně platných kurikulárních dokumentů, 

východiskem je Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Následně na několika 

příkladech Školních vzdělávacích programů uvádí, v jakém rozsahu se vyučuje 

chemická termodynamika, a do kterých ročníků je toto téma zařazeno. Součástí je 

i recenze nejpoužívanější středoškolských učebnic. Předmětem praktické části práce 

jsou učební texty připravené pro výuku chemické termodynamiky na vyšším gymnáziu, 

které jsou určeny žákům jako studijní materiál namísto učebnice. Tyto učební texty jsou 

vytvořeny tak, aby byly reálně využitelné při výuce chemie na vyšším gymnáziu 

v povinných i volitelných předmětech. Obsahují stručný výklad učiva a učební úlohy, 

které podporují žáky k aktivitě při hodinách. Mají všechny náležitosti středoškolské 

učebnice a detailně prezentují veškeré středoškolské učivo chemické termodynamiky 

a termochemie. Oba učební texty obsahují ve svém závěru i a autorská řešení úloh pro 

učitele.  

  



Abstract: 

  This bachelor thesis is focused on teaching chemical thermodynamics at the 

four-year grammar school. The theoretical part of the thesis deals with the analysis of 

current curricula. Basic document is the Framework educational programme for 

grammar schools. Subsequently, in a few cases of the School educational programs my 

work present the scope of this topic at different grammar schools and inclusion in 

a school year. My thesis also includes reviews of the most widely used grammar school 

textbooks. Practical part of my thesis deals with creating my own textbooks of chemical 

thermodynamics for grammar schools. These textbooks should to be actually used in 

chemical thermodynamics education at grammar school in compulsory and optional 

chemistry subjects. These textbooks include a brief explanation of subject matter and 

teaching tasks encouraging pupils to be more active in class. They comprise all the 

essentials of secondary school textbooks and present all the grammar school matter of 

chemical thermodynamics and thermochemistry in detail. Both textbooks contain 

solutions of teaching tasks for teachers. 
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1 Úvod 

    Předložená bakalářská práce se zabývá výukou chemické termodynamiky na 

vyšším gymnáziu. Chemická termodynamika je obor, se kterým se žáci středních škol 

seznamují v hodinách chemie nejčastěji v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, a poté si 

rozšiřují znalosti na volitelných seminářích obvykle ve 3. a 4. ročníku.  

  Chemická termodynamika je součástí obecné chemie, což je široká oblast 

chemického vzdělávání, která obsahuje velké množství teoretického učiva. To je možná 

jeden z důvodů, proč klesá celková oblíbenost chemie u žáků středních škol. Učivo 

chemické termodynamiky je velmi abstraktní a může být náročné i z toho důvodu, že 

žáci nemají dostatečně osvojené poznatky z matematiky a z fyziky. Je proto nutné 

hledat metody a postupy, které mají motivační charakter, které zatraktivní žákům učivo 

chemie a které jim pomohou toto učivo lépe pochopit. 

 Významnou roli hrají v hodinách chemie experimenty a didaktické pomůcky. 

Důležitou didaktickou pomůckou je i učebnice, kterou lze využít při autodidaktických 

výukových metodách. Nové kurikulární dokumenty ukládají školám povinnost rozvíjet 

u žáků tzv. klíčové kompetence. Práce s učebnicí může účinně rozvíjet kompetenci 

k učení, například v momentech, kdy žáci pracují s textem, vyhledávají informace 

a kriticky posuzují jejich obsah. Když se žáci učí porozumět grafům a tabulkám a řeší 

úlohy různého typu, rozvíjí tím kompetenci k řešení problémů. 

  Z výše uvedeného vyplývá, že je zde prostor pro tvorbu nových výukových 

materiálů. Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu učebních textů, které by měly 

žákům středních škol pomoci s pochopením a osvojením učiva chemické 

termodynamiky. 
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2   Cíle práce 

− Stručně shrnout historii výuky chemie na středních školách v ČR. 

− Analyzovat vymezení tématu chemická termodynamiky v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání, v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro gymnázia a v Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. 

− Srovnat rozsah učiva a zařazení tématu chemické termodynamiky na vybraných 

gymnáziích v Českých Budějovicích rozborem jejich Školních vzdělávacích 

programů. 

− Provést srovnání kapitol, které se zabývají chemickou termodynamikou, 

v nejpoužívanějších středoškolských učebnicích. 

− Shrnout význam učebních textů a učebních úloh ve výuce chemie. 

− Vytvořit základní výukový materiál k tématu Termodynamika pro 1. ročník 

čtyřletých gymnázií. 

− Vytvořit rozšiřující výukový materiál k tématu Termodynamika pro 3. nebo 

4. ročník čtyřletých gymnázií. 

− Poskytnout tyto materiály učitelům středních škol a postarat je o jejich dostupnost 

pro výuku chemie. 
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3 Teoretická část 

3.1 Historie výuky obecné chemie na středních školách v ČR 

 „Chemie patří na našich základních a středních školách mezi základní 

přírodovědné předměty. Nebylo tomu tak vždy. V českých zemích existovaly již více 

než sto let základní a střední školy, když se poprvé v polovině 19. století objevila 

ve výuce chemie spolu s fyzikou jako nový vyučovací předmět. A teprve postupně 

v průběhu dalších let byl zaveden nejprve na středních a potom i na základních školách 

samostatný předmět chemie.“ [1] 

 Pozornost je vhodné soustředit především na poválečná léta, na dějiny moderní 

výuky chemie. V té době se na českých školách vyučovala převážně anorganická 

a organická chemie s rozšířeným technologických učivem. Používané učebnice 

anorganické a organické chemie měly deduktivní charakter a vycházely z obecně 

známých skutečností. Obecná chemie se začala samostatně vyučovat po roce 1953, kdy 

vstoupil v platnost nový zákon o školské soustavě a vzdělání učitelů. V té době se 

výrazně snížila se úroveň anorganické a organické chemie, obecná chemie byla 

zařazena na závěr výuky a k chemii byla přiřazena i výuka mineralogie a geologie. [1] 

 „K dalším změnám v pojetí, rozsahu a obsahu výuky chemie došlo po roce 1976, 

kdy byl přijat projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy.“ [1]. 

V 70. a 80. letech zaznamenávala teoretická obecná a fyzikální chemie velký rozkvět 

a stala se základem pro ostatní chemické obory. „Chemie byla zařazena 

do 7. a 8. ročníku ZŠ a do 1. až 3. ročníku SŠ. Nový systém výuky chemie se začal 

realizovat na ZŠ v roce 1982 a na SŠ v roce 1984.“ [1] Vzhledem k tomu, že chemie 

jako věda velmi rychle vyvíjela, bylo nutno aktualizovat staré a vydávat nové učebnice 

chemie. V souvislosti se změnami po roce 1976 a zavedením čtyřletých gymnázií 

v tehdejší ČSSR byly vypracovány nové učební osnovy a vydány nové učebnice 

chemie. Tyto pokusné učební texty [19,20], na kterých se ve velké míře podílel 

i prof. RNDr. Jan Čipera CSc., dnes sice nesplňují všechny požadavky kladené na 

výukové materiály, přesto se ale domnívám, že stále mohou posloužit učiteli jako 

příručka při přípravě na vyučovací hodiny. [2] 

 Po roce 1989 došlo v naší společnosti k velkým změnám. Tyto změny „se 

výrazně dotkly i oblasti školství. Byly vydány nové zákony pro všechny stupně škol.“ 

[1] „Původní osnovy zůstaly v platnosti, ale nikoliv již jako závazné a učitelé si mohli 
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své učební plány téměř volně přizpůsobovat. Z hlediska používaných učebních textů byl 

počáteční nedostatek vhodných učebnic postupně nahrazen poměrně širokým spektrem 

učebnic nových.“ [2] To nutně muselo vést k rozrůznění obsahu i rozsahu učiva 

na jednotlivých typech škol a výstupní vědomosti a dovednosti žáků přestaly být 

srovnatelné. „Za této situace přistoupilo MŠMT ČR k vydání standardů vzdělání.“ [1] 

Tyto standardy, které obsahovaly např. vzdělávací cíle nebo vymezení obsahu 

kmenového učiva, byly nejprve zavedeny jako závazné dokumenty na ZŠ, později se 

přistoupilo k vypracování standardů vzdělání i pro SŠ. Standard vzdělání na čtyřletém 

gymnáziu obsahoval vzdělávací cíle gymnázia a dále vymezoval kmenové gymnaziální 

učivo. „Vzdělávací cíle vymezovaly základní rámec vzdělání, jehož měli studenti 

absolvováním gymnázia dosáhnout. Zahrnovaly v sobě poznávací cíle, dovednosti 

a kompetence, hodnoty a postoje. Kmenové učivo vyjadřovalo obsah vzdělávání, jeho 

podstatné prvky.“ [1]. Později byly opět zavedeny závazné učební osnovy (v platnosti 

od roku 1999). 

 V roce 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon, který opět upouští 

od závazných učebních osnov a standardů vzdělání. Byly vytvořeny nové kurikulární 

dokumenty, které jsou platné dodnes. Státní úroveň kurikulárních dokumentů 

představují rámcové vzdělávací programy (RVP) připravené pro různé typy škol. 

Pro gymnázia je závazný Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G), který 

„stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy gymnázií.“ [3] Zavádí 

mnohé inovace, novinkou jsou např. tzv. klíčové kompetence nebo průřezová témata, 

a také obsahují závazná pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

podle nichž se má realizovat vzdělávání na dané škole. Chemie patří společně s fyzikou, 

biologií a geografií do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda.“ 

 Současný „obsah učiva chemie na gymnáziích tvoří především základní 

poznatky z obecné, anorganické, analytické, organické chemie a biochemie. 

Východiskem výuky je právě obecná chemie.“ [1] 
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3.2 Chemická termodynamika v kurikulárních 

dokumentech 

3.2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

  „Rámcové vzdělávací programy jsou základní kurikulární dokumenty státní 

úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání a jsou 

závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů.“  [3]  

  Žáci, kteří přicházejí na střední školu, již absolvovali dva roky chemie 

na základní škole. Aby bylo možné připravit odpovídající učební pomůcky pro žáky 

středních škol, je ale nutné vědět, jaké úrovně znalostí žáci dosáhli na základní škole 

a z jakých vědomostí a dovedností lze při výuce na střední škole vycházet.  

  Základním kurikulárním dokumentem pro základní školy a nižší stupně 

víceletých gymnázií je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 

ZV) [4]. Chemie je na základní škole povinná 2 roky, v minimálním rozsahu 2 hodiny 

týdně. Pro tvorbu školního vzdělávacího programu jsou závazné pouze očekávané 

výstupy žáka, nikoli učivo jako je tomu na střední škole. O chemické termodynamice 

nebývá na základní škole zmínka, termochemie je vyučována pouze povrchně. 

Například učebnice chemie pro základní školu od nakladatelství Fraus toto téma 

zařazují do 2. pololetí devátého ročníku. 

  Očekávané výstupy žáka jsou v RVP ZV vymezeny podrobněji než v RVP G, 

zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisí s termochemií: 

− Žák rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady 

důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 

využívání. 

− Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí 

v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu.[3] 

V rámci konkretizace učiva je uvedena klasifikace chemických reakcí mimo jiné 

na exotermní a endotermní. 

 Při tvorbě výukových materiálů zaměřených na chemickou termodynamiku 

na střední škole lze předpokládat, že žák si se nazývají exotermní, se teplo uvolňuje 

a při chemických reakcích, která se nazývají endotermní, se teplo spotřebovává. 
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3.2.2 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

  Základním kurikulárním dokumentem pro čtyřletá gymnázia a odpovídající 

ročníky víceletých gymnázií je Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) 

[3]. Chemie je na gymnáziu povinná 2 roky v minimálním rozsahu 2 hodiny týdně. 

Vzdělávací obsah je vymezen jednak očekávanými výstupy žáka, jednak učivem, které 

je rozděleno do vzdělávacích (tematických) okruhů. Jak budou tyto okruhy rozděleny 

do ročníků, závisí na uvážení školy. Obsah učiva chemie je dle RVP G rozdělen do čtyř 

tradičních vzdělávacích okruhů: Obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie 

a biochemie. Analytická chemie chybí, ale je zakomponována do ostatních okruhů 

prostřednictvím očekávaných výstupů žáka. Chemická termodynamika je vyučována 

v rámci obecné chemie. Očekávané výstupy žáka a učivo obecné chemie vymezuje  

RVP G takto: 

1) Učivo 

− Soustavy látek a jejich složení 

− Veličiny a výpočty v chemii 

− Stavba atomu 

− Periodická soustava prvků 

− Chemická vazba a vlastnosti látek 

− Tepelné změny při chemických reakcích 

− Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha 

2) Očekávané výstupy 

− Žák využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování 

chemických dějů. 

− Žák provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických 

problémů. 

− Žák předvídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech 

na základě poznatků o periodické soustavě prvků. 

− Žák využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách 

k předvídání některých fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich 

chování při chemických reakcích. [3] 

Vzdělávací okruhy, které vymezují učivo v RVP G však nejsou dále konkretizovány, 

tudíž obsahová náplň je pouze v kompetenci školy. Učivo chemické termodynamiky je 
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hlavní náplní vzdělávacího okruhu „Tepelné změny při chemických reakcích.“ 

Termodynamika se ve velké míře uplatňuje i v jiném vzdělávacím oboru, a to ve fyzice, 

kde je zařazena do vzdělávacího okruhu „Stavba a vlastnosti látek.“ Při výuce chemické 

termodynamiky lze využít mezipředmětových vztahů, ovšem pouze v případě, že výuka 

chemie a fyziky je v tomto ohledu koordinována. To ale nebývá na českých školách 

zvykem a učivo chemie často fyziku předchází. 

 RVP G také zavádí 5 průřezových témat. Průřezová témata „reprezentují 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia aktuální okruhy problémů 

současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí vzdělávání na gymnáziu; 

jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; stávají se příležitostí 

pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci.“ [3] Průřezovým 

tématům lze věnovat samostatný předmět, ale častěji je jejich obsah integrován 

do jiného vyučovacího předmětu, případně se jim věnují samostatné projekty 

a semináře. Pro chemii (a také pro biologii) je nejvýznamnějším průřezovým tématem 

bezesporu environmentální výchova. V rámci chemie se environmentální výchova 

uplatňuje především v anorganické, organické chemii a biochemii. 

3.2.3 Katalog požadavků k maturitní zkoušce 

 Zavedení RVP a ŠVP nutně vede k všeobecnému rozvolnění výuky. Místo 

standardů byla navržena státní maturita jako završení středoškolského vzdělání. 

Ve školním roce 2012/2013 studenti povinně skládají státní maturitu z českého jazyka 

a z cizího jazyka nebo z matematiky. Pro tyto i pro ostatní předměty všeobecného 

základu byly vydány katalogy požadavků k maturitní zkoušce. V roce 2008 byl vydán 

Katalog požadavků k maturitní zkoušce platný od školního roku 2009/2010 pro obor 

chemie. „Katalog definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli osvojit žáci 

bez ohledu na typ navštěvované školy i programového dokumentu, z něhož vychází 

vzdělávací program dané školy. Při zpracování maturitních požadavků byla zohledněna 

i možnost, že se výsledky maturitní zkoušky z chemie stanou součástí přijímacích 

kritérií na vysoké školy.“ [5] V letech 2011 až 2012 mohli žáci skládat kromě 

povinných předmětů i státní maturitní zkoušku z chemie. Jednalo se o didaktický test, 

jehož náplň vymezoval právě katalog požadavků. V roce 2013 se od nepovinných 

státních maturitních zkoušek upustilo, žáci mohou skládat pouze školní maturitní 
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zkoušku z chemie. Vydaný katalog ale stále může posloužit učitelům k přípravě žáků 

k maturitní zkoušce z chemie, případně k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

  Obecná chemie je v katalogu požadavků rozčleněna na 9 okruhů. Chemická 

termodynamika náleží do tematického okruhu s názvem „Chemický děj a jeho 

zákonitosti,“ který počítá s následujícími výstupy. 

Žák umí: 

− definovat pojmy chemická reakce a chemická rovnice, výchozí látky (reaktanty) 

a produkty; 

− zapsat chemickou reakci rovnicí a určit typ reakce; 

− vyčíslit chemickou rovnici s použitím pravidla o zachování druhů atomů 

a pravidel pro vyčíslování redoxních rovnic; 

− objasnit podstatu průběhu oxidačně-redukční (redoxní), acidobazické 

(protolytické), koordinační (komplexotvorné) a srážecí reakce; 

− na základě chemického experimentu vysvětlit průběh reakce, určit typ reakce; 

− uvést základní faktory ovlivňující rychlost chemické reakce (koncentrace látek, 

teplota, tlak, pozitivní a negativní katalyzátor); 

− vysvětlit pojmy aktivační energie a aktivovaný komplex; 

− zapsat kinetickou rovnici chemické reakce; 

− vysvětlit působení katalyzátorů a katalytických jedů, vymezit pojmy homogenní 

a heterogenní katalýza; 

− vysvětlit pojmy reakční teplo a standardní reakční teplo a klasifikovat chemické 

děje podle tepelné bilance (exotermické a endotermické reakce); 

− aplikovat termochemické zákony při výpočtu reakčního tepla reakce 

z termochemických rovnic. [5] 

Poslední dva výstupy se bezprostředně týkají chemické termodynamiky. 

  Oproti RVP G jsou výstupy v katalogu požadavků dobře specifikovány. Tento 

dokument byl mimo jiné využit v praktické části práce. 

 

3.2.4 Školní vzdělávací programy vybraných gymnázií 

  Školní kurikulum představují školní vzdělávací programy. Zatímco RVP G 

vymezuje obsah gymnaziálního vzdělávání jako celku, ŠVP stanovuje vyučovací 

předměty, jejich obsahovou náplň a hodinovou dotaci na konkrétní škole. „Vyučovací 
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předmět může převzít celý vzdělávací obsah jednoho oboru vymezeného v RVP G, ale 

vzdělávací obsah jednoho vzdělávacího oboru může být také rozdělen mezi více 

vyučovacích předmětů nebo je možné vzdělávací obsah více oborů spojovat (integrovat) 

do jednoho předmětu.“ [3] Na většině gymnázií je vyučován veškerý obsah oboru 

chemie v jednom vyučovacím předmětu, obvykle s názvem „Chemie.“ „ŠVP je 

povinnou součástí dokumentace školy a musí být zveřejněn na přístupném místě, 

nejčastěji na webových stránkách škol. Rodiče i žáci tak mají možnost získat důležité 

informace (nejedná se pouze o učební plány a osnovy), které jim umožní vybrat si školu 

nejlépe odpovídající jejich představám a požadavkům.“ [2] 

  K porovnání výuky chemické termodynamiky na gymnáziích bylo vybráno 

několik gymnázií v Českých Budějovicích, odkud pochází autor práce. Byl proveden 

rozbor jejich ŠVP se zaměřením především na rozsah a obsah tématu chemické 

termodynamiky a termochemie a hodinovou dotaci. I když se často jedná o gymnázia 

víceletá, předmětem srovnání je výuka pouze na vyšším gymnáziu (tzn. kvinta až 

oktáva). V Českých Budějovicích se nachází celkem 7 gymnázií: 

− Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice 

− Gymnázium, J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice 

− Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice 

− Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 

− České reálné gymnázium, Pražská 54a, České Budějovice 

− Česko-anglické gymnázium, Třebízského 100, České Budějovice 

− EducaNet gymnázium, Čéčova 66, České Budějovice 

Z těchto gymnázií jsou tři státní, zřizovaná krajskou samosprávou, jedno církevní a tři 

soukromá. Kompletní ŠVP má na internetu zveřejněno pouze první jmenované. [6] 

Ostatní ŠVP jsem si musel buď osobně, nebo elektronicky vyžádat na konkrétní škole. 

[7] Obvykle jsem kvůli tomu kontaktoval učitele, kteří zastávají funkci vedoucího 

předmětové komise chemie. V mnoha případech mi neposkytli ŠVP, ale pouze svůj 

tematický plán, který ale ŠVP odráží. Přínosná byla v případě osobní návštěvy 

i následná debata o výuce chemie na konkrétní škole. ŠVP Česko-anglického gymnázia 

se mi nepodařilo sehnat a není proto uveden v následujícím přehledu. 

 Rozbor ŠVP u následujících šesti gymnázií různého zaměření byl klíčový pro 

výběr konkrétních kapitol a rozsahu učiva chemické termodynamiky, které bylo 

zařazeno do učebních textů. 
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3.2.4.1 Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice 
  Toto gymnázium je všeobecně zaměřené, zřizovatelem je Jihočeský kraj. Nabízí 

vzdělání jak ve čtyřletém, tak osmiletém studijním oboru. Žáci čtyřletého studia si 

mohou vybrat, zda chtějí navštěvovat všeobecně zaměřenou větev nebo větev 

s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na tomto gymnáziu 

studoval autor této práce v letech 2006 – 2010. 

 Chemie je vyučována povinně 3 roky pro všechny studenty, v posledních dvou 

ročnících je zařazen volitelný seminář. Chemická termodynamika se poprvé vyučuje 

v 1. ročníku, kde hodinová dotace chemie činní 3,5 hodiny týdně. To znamená, že 

kromě třech klasických vyučovacích hodin, je jednou za 4 týdny je v rozvrhu zařazeno 

dvouhodinové praktické cvičení. Sledované téma přichází na řadu přibližně na konci 

ledna nebo začátkem února. Chemická termodynamika je zařazena do tematického 

celku Chemický děj a jeho zákonitosti, předchází jí klasifikace chemických reakcí, 

chemické rovnice a jejich úprava, výpočty z chemických rovnic a také základy reakční 

kinetiky. Po chemické termodynamice je do výuky zařazena kapitola o chemických 

rovnováhách. 

 Náplní výuky v 1. ročníku jsou základní termodynamické a termochemické 

pojmy a také základní termodynamické funkce vnitřní energie a entalpie. Základem 

učiva je termochemie a konkrétně je učivo v ŠVP vymezeno takto: 

− Exotermické a endotermické reakce 

− Reakční teplo 

− Termochemické zákony 

− Výpočty z termochemických rovnic [6] 

V ŠVP gymnázia jsou dále vymezeny rozpracované výstupy žáka takto: 

− Žák ze zápisu chemické rovnice rozpozná exotermickou a endotermickou reakci 

− Žák vysvětlí termochemické zákony [6] 

Tématu se dále věnuje jedno dvouhodinové praktické cvičení, kde žáci řeší úlohy 

z termochemie a reakční kinetiky.  

  Ve 3. a 4. ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět Seminář a cvičení 

z chemie. V ŠVP gymnázia je do 3. ročníku zařazena pouze reakční kinetika a chemické 

rovnováhy. Chemická termodynamika jako samostatný vědní obor se vyučuje 

ve 4. ročníku s výraznými mezipředmětovými přesahy do fyziky a matematiky. 
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Hodinová dotace v tomto ročníku činní 3 hodiny týdně. Očekávané výstupy jsou 

vymezeny takto: 

− Žák řeší úlohy s využitím termochemických zákonů. 

− Žák aplikuje termodynamické zákony při výpočtu reakčního tepla. 

− Žák vysvětlí význam hodnoty Gibbsovy energie pro posouzení 

pravděpodobnosti spontánního průběhu chemického děje. [6] 

Podle učitelů této školy, je veškeré učivo chemie ve ŠVP této školy vymezeno 

s ohledem na katalog požadavků k maturitní zkoušce, některé formulace v ŠVP jsou 

ovšem nešťastně zvolené a příliš obecné. Např. metoda výpočtu reakčního tepla 

ze známých spalných a slučovacích tepel se na škole normálně vyučuje, ale ve ŠVP toto 

není uvedeno. 

3.2.4.2 Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice 
  O několik bloků dále sídlí další významné českobudějovické gymnázium. 

Zřizovatelem je opět Jihočeský kraj. Nabízí vzdělání ve třech třídách čtyřletého 

studijního oboru a v jedné třídě osmiletého studijního oboru všeobecného zaměření. 

Chemie je povinně vyučována v 1. – 3. ročníku, ve 3. a 4. ročníku mohou žáci 

navštěvovat volitelný seminář z chemie. Obecná chemie je vyučována v 1. ročníku, kde 

hodinová dotace chemie činí 2 hodiny týdně a jednou za čtrnáct dní hodiny doplňuje 

dvouhodinové praktické cvičení. Přibližně v květnu se žáci seznamují s termochemií. 

Kapitola o termochemii navazuje na reakční kinetiku, naopak po ní je zařazena kapitola 

o chemických rovnováhách. Stejně jako na předcházejícím gymnáziu je jedno 

dvouhodinové praktické cvičení věnováno termochemii a reakční kinetice. Seminář 

z chemie ve 3. ročníku je zaměřen pouze na obecnou a anorganickou chemii 

a je vyučován 2 hodiny týdně. Chemická termodynamika se vyučuje v listopadu 

a v prosinci. Výňatek z ŠVP byl získán v elektronické podobě od statutárního zástupce 

školy RNDr. Petra Sokola, vymezuje učivo chemické termodynamiky takto: 

− Změny energie při chemických reakcích 

− Entalpie 

− Reakční teplo 

− Druhy reakčních tepel, termochemické zákony 

− Výpočty reakčních tepel ze známých spalných a slučovacích tepel 
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− Entropie a Gibbsova energie 

− Předpovídání průběhu chemických reakcí 

Na tomto se semináři je kapitola o rychlosti chemických reakcích zařazena vhodně až 

po termodynamice, neboť v reakční kinetice o energii mluvíme, např. se zavádí pojem 

aktivační energie, která úzce souvisí s energetickou chemických reakcí. Naopak 

v termodynamice nemusíme o reakční kinetice vědět nic, neboť termodynamika se 

nezabývá časem. Důraz je kladen také na využití mezipředmětových vztahů s tématem 

molekulové fyziky a termiky, která se vyučuje ve 2. ročníku. Seminář z chemie 

ve 4. ročníku je zaměřen pouze na organickou chemii a biochemii.  

  Učivo je v ŠVP vymezeno konkrétněji než u přecházející školy, naopak chybí 

konkrétní vyjádření výstupů žáka. 

3.2.4.3 Gymnázium Česká a olympijských nadějí,  Česká 64, České Budějovice 
  Gymnázium Česká a olympijských nadějí vzniklo v roce 2012 spojením dvou 

samostatných gymnázií, Gymnázia Česká a Gymnázia olympijských nadějí. V současné 

době nabízí 3 obory všeobecného vzdělání, osmiletý, čtyřletý a čtyřletý se sportovní 

přípravou. Dále se zaměřím pouze na čtyřletý obor všeobecného gymnázia. Studenti 

tohoto oboru dochází do budovy v České ulici. Informace o výuce chemie na tomto 

gymnáziu byly získány při osobním setkání od vedoucího předmětové komise chemie  

Mgr. Ivana Bartoše, Ph.D. 

  Chemie je vyučována povinně 3 roky, ve 3. a ve 4. ročníku je zařazen volitelný 

seminář z chemie. Obecná chemie je zařazena povinně do 1. ročníku, volitelně 

do 3. ročníku semináře. Hodinová dotace v 1. ročníku činí 2 hodiny týdně, praktická 

cvičení jsou zařazena na 2 hodiny jednou za čtrnáct dní. Učivo 1. ročníku vychází 

z učebnice Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl) [12]. 

Chemická termodynamika se vyučuje v únoru nebo v březnu. Obecné zákonitosti 

termodynamiky jsou vyučovány pouze velmi povrchně, učivo obsahuje základní pojmy 

termodynamiky, klasifikaci soustav a termodynamických dějů a také stavové veličiny. 

Velký důraz je kladen na termochemii. Žáci se seznamují dokonce i s výpočty 

reakčního tepla pomocí známých spalných a slučovacích tepel. Na semináři zavádí 

učitelé všechny tři termodynamické věty a dále tyto termodynamické funkce: Vnitřní 



20 
 

energii, entalpii, entropii a Gibssovu energii. Chemické termodynamice a především 

termochemii je věnováno celé jedno praktické cvičení v 1. ročníku.  

3.2.4.4 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna,  Jirsíkova 5, České Budějovice 
  Biskupské gymnázium J. N. Neumanna je zástupce církevních gymnázií. Bylo 

založeno v roce 1990 biskupem Miloslavem Vlkem, zřizovatelem gymnázia je 

Biskupství českobudějovické. Gymnázium má celkem 4 studijní obory, čtyřletý, 

šestiletý a osmiletý všeobecný a šestiletý bilingvní česko-španělský. Studium je 

bezplatné. Dále se budu věnovat rozboru všeobecného studia. 

 Chemie je povinně vyučována v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, 

ve 3. a 4. ročníku je zařazen volitelný seminář. Obecná chemie je zařazena stručně  

do 1. ročníku, kde hodinová dotace činí 3 hodiny týdně. Dvě vyučovací hodiny jsou 

jednou za 14 dní doplněny dvouhodinovým praktickým cvičením. Vyučuje se pouze 

termochemie a to tepelné zabarvení reakce, reakční teplo a termochemické zákony. 

Velká část učiva obecné chemie je zařazena do semináře. Chemická termodynamika 

vyučuje v semináři ve 3. ročníku, kde hodinová dotace činí 4 hodiny týdně. Žáci se 

seznamují s termodynamickými pojmy, I. a II. větou termodynamiky. Termochemie je 

kompletně zopakována a rozšířena o výpočty reakčního tepla pomocí známých spalných 

a slučovacích tepel a známých vazebných energií látek. 

 Biskupské gymnázium se zaměřuje především na jazykovou výuku. Humanitně 

zaměření žáci nejsou přetěžováni studiem přírodních věd. Žák, který si vybere chemii 

k maturitní zkoušce, si pak znalosti doplní na čtyřhodinovém semináři  

ve 3. a ve 4. ročníku. 

3.2.4.5 České reálné gymnázium, Česká 54a, České Budějovice 
  České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá střední škola, která byla založena 

v roce 1993, zřizovateli jsou RNDr. Alois Bohůnek a RNDr. Ludmila Kadlecová. 

Gymnázium nabízí vzdělávání v osmiletém a čtyřletém studijním oboru všeobecného 

zamření. Studium je zpoplatněné. ŠVP této školy se nakonec nepodařilo sehnat.  

Výuka chemie na tomto gymnáziu byla diskutována s bývalým ředitelem Gymnázia 

Jírovcova, místopředsedou ústřední komise a předsedou krajské komise chemické 
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olympiády RNDr. Karlem Lichtenbergem, CSc., který je jedním ze dvou učitelů, kteří 

na tomto gymnáziu v současné době vyučují chemii. 

 Chemie je vyučována povinně v 1. – 3. ročníku, volitelný seminář je zařazen 

do 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Obecná chemie se vyučuje v 1. ročníku, kde 

hodinová dotace činí 2 hodiny týdně. Praktická výuka probíhá nepravidelně během 

normálních vyučovacích hodin. Na hodinách se žáci seznamují s tepelným zabarvením 

reakce, reakčním teplem a jeho výpočtem pomocí termochemických zákonů a pomocí 

známých hodnot vazebných energií látek. Do 1. ročníku je zařazena i zmínka 

o Gibbsově energii. Na semináři ve 4. ročníku, kde hodinová dotace činní 4 hodiny 

týdně se termochemie důkladně zopakuje a rozšíří o výpočet reakčního tepla pomocí 

známých spalných a slučovacích tepel a dále se zavede I. a II. věta termodynamiky. 

3.2.4.6 EducaNet gymnázium, Čéčova 66, České Budějovice 
  EducaNet gymnázium a střední odborná škola s.r.o. je soukromé gymnázium, 

které má po celé České republice několik poboček. Zřizovatelem je společnost 

EducaNet a.s. se sídlem v Praze. Studium je zpoplatněné. Výuku chemie na této škole 

byla konzultována s jediným vyučujícím tohoto předmětu Mgr. Martinem Šedou. 

 Chemie je vyučována po celé čtyři roky v rozsahu 2 hodiny týdně. Volitelný 

předmět chemie se na škole nevyučuje, studenti se zaměřují především na jazyky 

a ekonomii a z chemie obvykle neskládají maturitní zkoušku. Obecná chemie, a tudíž 

i chemická termodynamika a termochemie se probírá v prvním ročníku, kde jsou 

zařazena tato témata: Základní pojmy termodynamiky, I. a II. věta termodynamiky 

a termochemie. V rámci termochemie se vyučuje tepelné zabarvení reakce, reakční 

teplo, entalpie a výpočet reakčního tepla s pomocí termochemických zákonů. 

 

3.2.5 Shrnutí rozboru ŠVP 

  Na základě rozboru výše uvedených ŠVP lze konstatovat, že chemie bývá 

zařazena jako povinný předmět pro všechny žáky nejčastěji v 1. – 3. ročníku, méně 

často po dobu dvou nebo čtyř let. Obecná chemie se vyučuje v průběhu 1. ročníku. 

Z obecné chemie dostávají přednost ta témata, která jsou stěžejní pro pochopení 

obecných zákonitostí chemie a bez kterých se neobejde výuka systematické anorganické 
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a organické chemie. Zařazení výuky chemické termodynamiky a termochemie 

na jednotlivých gymnáziích shrnují přehledně následující grafy 1, 2 a tabulky 1 a 2: 

Graf 1 – Hodinové dotace povinného předmětu chemie na sledovaných školách

 

 
Graf 2 – Hodinová dotace volitelného semináře z chemie na sledovaných školách 
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Tabulka 1 – Porovnání výuky chemické termodynamiky a termochemie na výše zmíněných gymnáziích z hlediska zařazení tématu do výuky na 

základě analýzy jejich ŠVP, případně rozhovoru s učiteli. 

Škola 
Gymnázium 

Gymnázium Gymnázium Česká Biskupské 
gymnázium České reálné EducaNet 

J. V. Jirsíka a olympijských 
nadějí J. N. Neumanna gymnázium gymnázium 

Jírovcova 8, ČB Fr. Šrámka 23, ČB Česká 64, ČB Jirsíkova 5, ČB Pražská 54a, ČB Čéčova 66, ČB 

Hodinová dotace 

3,5/3/2/0 3/3/2/0 3/3/2/0 3/3/0/0 2/2/2/0 2/2/2/2 

chemie  
za 1./2./3./4. ročník. 
(Povinný předmět 
včetně praktických 

cvičení) 
Hodinová dotace 

0/0/2/3 0/0/2/3 0/0/2/3 0/0/4/4 0/0/0/3 nevyučuje se 
chemie  

za 1./2./3./4. ročník. 
(Volitelný seminář) 

 Zařazení 1. ročník povinně 1. ročník povinně 1. ročník povinně 1. ročník povinně 1. ročník povinně 1. ročník povinně  
chemické TMD a v hodinách chemie v hodinách chemie v hodinách chemie v hodinách chemie v hodinách chemie v hodinách chemie 

termochemie 3. a 4. ročník volitelně 3. ročník volitelně 3. ročník volitelně 3. ročník volitelně 4. ročník volitelně   
do ročníku na semináři z chemie na semináři z chemie na semináři z chemie na semináři z chemie na semináři z chemie   

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka 2 – Porovnání výuky chemické termodynamiky a termochemie na výše zmíněných gymnáziích z hlediska rozsahu na základě analýzy 

jejich ŠVP, případně rozhovoru s učiteli. 

Škola 
Gymnázium 

Gymnázium Gymnázium Česká Biskupské 
gymnázium České reálné EducaNet 

J. V. Jirsíka a olympijských 
nadějí J. N. Neumanna gymnázium gymnázium 

Jírovcova 8, ČB Fr. Šrámka 23, ČB Česká 64, ČB Jirsíkova 5, ČB Pražská 54a, ČB Čéčova 66, ČB 

povinně / volitelně P V P V P V P V P V P V 

Tepelné zabarvení 
X   X   X   X   X   X   

rekce 

Reakční teplo X   X   X   X   X   X   

Termochemické 
X   X   X   X   X   X   

zákony 
Výpočet r. tepla 

  X   X X     X X       
z vazebných energií 

Výpočet r. tepla 
  X   X X     X   X     ze známých spalných 

a slučovacích tepel 
Základní pojmy  

X     X   X   X X   X   
TMD 

I. věta TMD (vnitřní 
X     X   X   X   X X   

energie, práce, teplo) 
II. věta TMD 

  X   X   X   X   X X   
(entropie) 

Gibbsova energie   X   X   X   X   X     

III. věta TMD (statis- 
          X             

tická definice entropie) 
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3.3 Chemická termodynamika ve středoškolských 

učebnicích 

3.3.1 Obecné náležitosti učebnic 

  Učebnice je kurikulární dokument konkretizující učivo. „Učebnice má více 

skupin uživatelů. Jsou jimi na jedné straně žáci a na straně druhé učitelé, pro něž je 

učebnice didaktických prostředkem a zprostředkovatelem výchovně vzdělávacího cíle.“ 

[8] Podle Průchy [9] má učebnice několik funkcí. Jednak musí prezentovat učivo slovní 

i obrazovou formou. Dále musí mít funkci orientační, která spočívá ve vhodném členění 

na kmenové, rozšiřující a doplňující učivo a rozdělení učiva do přehledných kapitol. 

Učebnice by měla být opatřena obsahem a rejstříkem pojmů. Neméně důležitá je pak 

funkce řídící. V úvodu učebnice by měla být předmluva motivačního charakteru. 

Prezentované učivo by mělo být doplněno otázkami a úkoly, grafickými symboly 

a odkazy na doplňující zdroje informací. „I v dnešní době rozvinutých informačních 

technologií zaujímají tištěné učební texty stále nezastupitelnou úlohu v procesu 

vzdělávání. Vzdělávací rámec vymezený kurikulárními dokumenty v nich nabývá 

konkrétní podobu. Současné pojetí moderní učebnice předpokládá, že nebude jen 

nositelem obsahu vzdělávání, ale bude se podílet i na celkovém rozvoji osobnosti žáka.“ 

[10] Jak již bylo zmíněno v úvodu, využívání učebnic a tištěných textů při výuce může 

pomoci účinně rozvíjet tzv. klíčové kompetence žáků. 

3.3.2 Kritéria hodnocení 

  Chemická termodynamika a termochemie se objevuje jako učivo téměř v každé 

učebnici chemie určené pro 1. ročník SŠ. Prezentace tématu se ovšem v různých 

učebnicích liší, proto jsem provedl srovnání několika nejpoužívanějších středoškolských 

učebnic. Středoškolské učebnice v současné době nemusí mít doložku MŠMT ČR, 

neboť si je žáci zakupují sami pouze na doporučení učitele. Toto doporučení má proto 

velkou váhu. V případě, že učitel doporučí špatnou učebnici, je znevýhodněn jednak 

žák, protože osvojování učiva bude pro něj obtížné, jednak rodiče, kteří budou muset 

investovat další finanční prostředky do lepší učebnice, případně do soukromého 

doučování.  

  Při hodnocení vybraných učebnic jsem se zaměřil na následující charakteristiky: 

− Vztah učebnice ke kurikulu, 
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− rozsah učiva a pojmová náročnost (kvantita textu), 

− přehlednost (kvalita textu), 

− obrazový materiál a využívání grafických prvků, 

− příklady z praxe, 

− řízení učení, systém otázek a úloh a zpětnou vazbu, 

− motivační a aktivizační prvky, 

− cenu a dostupnost na trhu. 

Výběr charakteristik vychází z kritérií Kalhouse a Obsta [17]. Kritérium „formální 

a ekonomické,“ které sleduje, zda má učebnice doložku MŠMT ČR není autorem 

považováno za zásadní, a proto je zmíněno pouze okrajově. 

  Objektivním zhodnocení středoškolských učebnic chemie se zabýval Mgr. Milan 

Klečka Ph.D. ve své disertační práci, ze které jsem mimo jiné vycházel při stanovení 

výše zmíněných kritérií. Klečka [11] uvádí, že nejpoužívanější středoškolskou učebnicí 

chemie je třídílná řada učebnic Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 

(1. až 3. díl). Ve své bakalářské práci jsem se proto zaměřil na učebnici z této řady [12] 

a ještě na tři další, dostupné na českém trhu [13-15]. Součástí hodnocení je i publikace 

Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie [16], který ovšem svým pojetím 

nesplňuje základní parametry učebnice.    

3.3.3 Srovnání vybraných učebnic 

Předmětem srovnávání je vždy pouze příslušná část učebnice věnovaná chemické 
termodynamice. 
 3.3.3.1 Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl) 
 První díl této nejpoužívanější středoškolské učebnice se zabývá z větší části 

obecnou chemií, dále pak systematickou anorganickou chemií nepřechodných prvků. 

V závěru je uveden přehled anorganického názvosloví.  

Chemická termodynamika je zpracována celkem na 11 stranách učebnice 

formátu A5. Učebnice se jeví jako velmi přehledná, neboť text je po stranách doplněn 

pojmy a odkazy, které umožňují lepší orientaci. V úvodu kapitoly se učebnice zabývá 

základními termodynamickými pojmy, především soustavou a klasifikací soustav, kde 

ovšem chybí konkrétní příklady. Dále se zabývá stavovými veličinami a velmi krátce 
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také klasifikací termodynamických dějů. Zde vyvstal první problém. Ve snaze učivo, co 

nejvíce zjednodušit pro žáky 1. ročníku gymnázia, jsou některé důležité pojmy 

vynechány, což může způsobit dezorientaci. Žák sice ví, za jakých podmínek probíhá 

izobarický děj, ale neví, co to vlastně termodynamický děj obecně je. Dále se učebnice 

zabývá pouze termochemií. Zavádí stavovou funkci entalpii, včetně vysvětlení jejího 

účelu. Učebnice ale vynechává všechny termodynamické věty, tedy i zmínku o vnitřní 

energii soustavy. Klasifikací dějů na exotermní a endotermní doprovází velmi dobře 

vyobrazená schémata. V dalších kapitolách se pak učebnice zabývá výpočtem reakčního 

tepla s pomocí termochemických zákonů a ze známých spalných a slučovacích tepel. 

Reakční teplo není vztaženo na jednotkový rozsah soustavy a je vyjádřeno pouze 

v joulech. 

Velkou nevýhodou této učebnice je fakt, že je černobílá, a tudíž již při prvním 

otevření dostatečně nemotivuje. V učebnici je nedostatek konkrétních příkladů z praxe. 

Řídící funkce zde má velký význam, učivo je doplněno množstvím otázek, úkolů 

a výpočtů vždy v závěru každé podkapitoly. V učebnici se nevyskytují žádné motivační 

prvky a rozšiřující učivo není rozlišeno od kmenového. Učebnice neobsahuje náměty 

na praktická cvičení, a proto nemá doložku MŠMT. Cena učebnice se v roce 2013 

pohybovala kolem 145 Kč. 

Tuto učebnici obecně lze doporučit. Některé kapitoly např. výpočet reakčního 

tepla ze známých spalných a slučovacích tepel není nutné vyučovat již v 1. ročníku, ale 

např. až ve volitelném semináři ve vyšších ročnících, jak dokazuje analýza několika 

ŠVP. Naopak jiné kapitoly by mohli být obsáhlejší. 

3.3.3.2 Flemr, V., Dušek, B.: Chemie (obecná a anorganická)  pro gymnázia I. 
 Jak už název napovídá, tato učebnice je zaměřena na obecnou a anorganickou 

chemii. O zákonitostech chemické termodynamiky a termochemie se dozvídáme 

v kapitole s názvem „Změny energie při chemických reakcích,“ která zaujímá 3 strany 

formátu A4. 

  Tato učebnice je ve sledovaném tématu nejméně přehledná ze všech 

hodnocených. Řazení a využití pojmů je nelogické. Nejprve se kapitola zabývá 

chemickou reakcí a energií chemických vazeb a na příkladech ukazuje princip 

exotermního a endotermního děje. Dále učebnice zavádí vnitřní energii s odkazem 
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na obor termochemie. Další zavedenou funkcí je entalpie, která je zde nesprávně 

nazývána veličinou. Stavová veličina totiž definuje stav soustavy v daném čase, zatímco 

stavová funkce popisuje průběh termodynamického děje a závisí pouze na počátečním 

a konečném stavu soustavy. Pojem reakční teplo je nedostatečně vysvětlený a je 

zavedeno teplo slučovací, nikoliv ale teplo spalné. Učebnice neuvádí termochemické 

zákony, jen v rámci řešeného příkladu je poznamenáno, že úprava provedená autory, se 

nazývá Hessův zákon. V učebnici chybí vysvětlení, proč má reakční teplo jednotku 

J.mol–1. Kapitola o změnách energie je dále doplněna o přehled fotochemických 

a elektrochemických reakcí, kde je opět velmi krátce na příkladu černobílé fotografie 

a Danielova článku vysvětlen princip těchto reakcí. 

Učebnice je sice barevná, ale obrázky (včetně fotografií) jsou většinou 

ve stupních šedé případně modré. Některé fotografie jsou nevhodně zvolené a často 

nesouvisí s tématem. V učebnici nejsou žádné jiné motivační ani aktivizační prvky. 

Několik otázek a úkolů je uvedeno pouze na konci celého tématu obecná chemie. Cena 

učebnice se v roce 2013 pohybovala kolem 130 Kč. 

Podle mého názoru není tato učebnice pro výuku chemické termodynamiky 

a termochemie na SŠ vhodná. Pojmy jsou řazeny chaoticky, vysvětlování na příkladech 

působí spíše roztříštěným dojmem. Ačkoli jsou uvedeny příklady výpočtu reakčního 

tepla, nikde není uveden jasný postup řešení s odkazem na aplikace termochemických 

zákonů. 

3.3.3.3 Amann, W. a kol.: Chemie pro střední školy 2a  
  Tato učebnice pochází ze série učebnic německých autorů, které byly v roce 

1998 přeloženy do češtiny a vydány nakladatelstvím Scientia. Chemická 

termodynamika a termochemie je zařazena do 3. dílu učebnice nazvaného Chemie 

pro střední školy 2a. Jedná se o rozsáhlou kapitolu, kterou učebnice zpracovává 

na 15 stranách formátu A4.  

  Učebnice je přehledná, obsahuje veškeré středoškolské učivo chemické 

termodynamiky a termochemie v přiměřené náročnosti. Zavádí základní pojmy 

termodynamiky a I. větu termodynamiky, detailně vysvětluje význam stavové funkce 

entalpie. Z termochemie jsou zde zařazeny všechny důležité kapitoly – reakční teplo, 

termochemické zákony, výpočet reakčního tepla ze známých spalných i slučovacích 

tepel a z vazebných energií látek. Veškeré učivo je vysvětlováno na příkladech z praxe, 
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které jsou doplněny barevnými obrázky. Každá podkapitola je doplněna množstvím 

otázek a úkolů, které vedou žáky k samostatnosti. Nevýhodou učebnice je na české 

poměry nelogické řazení kapitol. Příkladem může být zařazení Hessova zákona až 

po výpočtech reakčních tepel ze známých spalných a slučovacích tepel. Tyto výpočty 

jsou ovšem založeny na znalosti Hessova zákona. Učebnice má velký přesah 

i do fyziky, zavádí termodynamickou funkci tepelnou kapacitu, obsahuje kapitolu 

o experimentálním stanovení entalpie v kalorimetrech a zabývá se také změnami 

entalpie pro fázové přechody. Toto učivo nebylo zařazeno ani v jednom analyzovaném 

ŠVP. Cena učebnice se v roce 2013 pohybovala kolem 250 Kč. 

  Pro výuku chemické termodynamiky a termochemie je tato učebnice velmi 

vhodná. Učebnice se vyznačuje dobrou obrazovou názorností a uvádí dostatek příkladů 

z praxe. Problémem se zdá být především skutečnost, že nerespektuje bývalé české 

učební osnovy, ze kterých vychází většina ŠVP současné doby. Žáci prvního ročníku by 

si tak hned v úvodu studia čtyřletého gymnázia museli pořídit všechny učebnice této 

řady. Navíc v současné době nejsou tyto učebnice běžně dostupné v knihkupectvích ani 

na internetu, protože byly vydány naposledy před 15 lety. 

 3.3.3.4 Kotlík, B., Růžičková, K.: Chemie I. v kostce 
 Tato publikace je věnována obecné a anorganické chemii, v závěru je doplněna 

kapitolou o chemických výpočtech. Kapitola o termodynamice má název „Energetika 

chemických reakcí“ a je zpracována na 5 stranách učebnice formátu A4. Ačkoliv se 

publikace prezentuje jako učebnice pro střední školy, jedná se spíše o přehled 

středoškolského učiva. Publikace nemá obecné náležitosti učebnic, které byly zmíněny 

výše.  

 Ze všech analyzovaných publikací je tato „učebnice“ pojmově nejnáročnější. 

Rozšiřující učivo je zvýrazněno jiným typem písma, proto žák i učitel na první pohled 

vidí, které části jsou důležité, nicméně toto učivo je nad rámec požadavků k maturitě 

a je zbytečně složité. Jako první je zařazena podkapitola základní pojmy 

termodynamiky, která zavádí důležité pojmy jako soustava, termodynamický děj, 

stavové veličiny a funkce. Další podkapitola o vnitřní energii a tudíž i první větě 

termodynamiky je podle mého názoru příliš obsáhlá a pro SŠ zbytečně pojmově 

náročná. Učebnice navíc neuvádí žádné konkrétní příklady termodynamických dějů 

z běžného života. Zařazeny jsou i aplikace první věty termodynamiky na některé 
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termodynamické děje, což je spíše učivo vysoké školy. Jediný rozdíl je v tom, že pro 

neznalost derivací u žáků daného ročníku, učebnice všude využívá symbol delta ∆. 

V rámci termochemie, se publikace omezuje na strohý výčet termochemických pojmů. 

Nedostatkem je také skutečnost, že učebnice chybně zavádí standardní teplotu 25 °C 

(v termodynamice je totiž definován pouze standardní tlak, nikoli standardní teplota). 

Termochemické zákony jsou v učebnici vhodně znázorněny pomocí schémat, chybí 

však jakékoli řešené nebo neřešené příklady. To samé platí i pro výpočet reakčního 

tepla ze známých spalných a slučovacích tepel. Poslední rozšiřující kapitolou je druhá 

věta termodynamiky a její aplikace, opět velmi pojmově náročná a bez příkladů 

z praxe. Učitel by při použití této publikace musel hledat způsoby, jak učivo žákům 

vysvětlit jednodušeji. 

 Publikace je barevná, ale schémata a obrázky jsou v odstínech šedé, případně 

modré, a není jich mnoho. Jakékoliv řídící prvky v této publikaci chybí, a ačkoli jsou 

v závěru řešené i neřešené příklady z různých oblastí chemie, příklady a úkoly 

z termochemie a termodynamiky chybí. Cena publikace se v roce 2013 pohybovala 

kolem 200 Kč. 

 Nutno podotknout, že analýzou prošla původní dvoudílná verze. V nedávné době 

byla tato publikace přepracována a vznikla jednodílná „učebnice“ Chemie v kostce. 

Celá učebnice se vyznačuje extrémní pojmovou náročností, je vhodná pro učitele, kteří 

ji mohou využít k přípravě na výuku. Z vlastní zkušenosti vím, že žák bez výkladu 

učitele, např. po dobu nepřítomnosti ve škole, má velký problém samostatně učivo 

z této učebnice pochopit. 

3.3.3.5 Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie 
 Již v úvodu této kapitoly bylo zdůrazněno, že tento přehled středoškolské 

chemie nemá základní parametry učebnice. Především chybí jakákoli řídící funkce, 

jedná se opravdu pouze o přehled, který je vhodný k sumarizaci poznatků. Toho lze 

využít například při přípravě na maturitní zkoušku nebo přijímací zkoušky na vysoké 

školy. Kapitola zabývající se chemickou termodynamikou a termochemií má název 

„Energetika chemických reakcí“ a je zpracovaná na devíti stranách formátu A5. 

  Celá termodynamika i termochemie je v přehledu velmi dobře vysvětlena. Zcela 

nepochopitelně jsou ovšem vynechány některé základní pojmy, např. soustava, snad 

kvůli tomu, že je má žák, který bere tento přehled do ruky, už dávno znát. Celé učivo je 
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velmi pojmově náročné a využívá množství zkratek, které nejsou vysvětleny. Členění 

na kapitoly je přehledné a logické. Po základních pojmech termodynamiky, následuje 

první věta termodynamiky a termochemie. Jelikož se jedná o přehled, je celé učivo 

uvedeno velmi obšírně, autor vše považuje za důležité, takže na první pohled nevíme, 

co je kmenové a co rozšiřující učivo. Motivační a aktivizační prvky se v přehledu 

nevyskytují. Uplatnění Hessova zákona a výpočty reakčního tepla ze známých spalných 

a slučovacích tepel jsou doplněny přehlednými schématy. Tato schémata jsou 

vyobrazena v odstínech šedé nebo červené. V rámci druhé věty termodynamiky je 

zavedena entropie, Gibbsova i Helmholtzova energie, a je podle mého názoru celkem 

dostatečně poukázáno na jejich význam, i když bez konkrétních příkladů. Následně na 

grafech závislosti energie na teplotě jsou uvedeny průběhy těchto funkcí pro jednotlivé 

termodynamické a termochemické děje. Tato část učiva působí velmi náročným 

dojmem. 

 Přehled středoškolské chemie je logicky členěná kniha, ovšem velmi pojmově 

náročná. Cena se v roce 2013 pohybovala kolem 300 Kč. Obecně lze tuto knihu 

doporučit především učitelům, případně žákům, kteří budou skládat maturitní zkoušku 

z chemie. Pro žáky, kteří se chemií nechtějí hlouběji zabývat, je spíše nevhodná. 

3.3.4 Shrnutí rozboru vybraných učebnic 

  Klečka [11] ve své disertační práci uvádí, že pouze 4% středoškolských učitelů 

chemie v současné „multimediální“ době nepoužívá tištěnou učebnici. To je doklad 

skutečnosti, že učebnice je stále základní didaktickou pomůckou a je povinností 

každého učitele doporučit žákům alespoň jednu z nich jako studijní literaturu. 

  Na základě analýzy kapitoly o chemické termodynamice a termochemii byly 

učiněny následující závěry. Pro výuku tohoto tematického celku v 1. ročníku SŠ s výše 

zmíněnými výhradami doporučuji nejpoužívanější učebnici: Mareček, A., Honza, J.: 

Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl) [12]. Pro výuku rozšířené chemické 

termodynamiky a termochemie na volitelném semináři se dle mého názoru jeví jako 

nejvhodnější publikace Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie [16], který žáci 

využijí i pro přípravu na maturitní zkoušku nebo k přijímacím zkouškám na vysoké 

školy. Hlavní předností tohoto přehledu je skutečnost, že obsahuje veškeré učivo 

středoškolské chemie vztahující se k danému tématu. Učitelům lze doporučit také 

učebnici Amann, W. a kol.: Chemie pro střední školy 2a [14]. Z této publikace mohou 
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čerpat náměty na obrázky do prezentací a mnoho příkladů z praxe, kterými lze oživit 

výuku. 

  Autor se domnívám, že v současné době neexistuje na českém trhu dobře 

dostupná učebnice, která by odpovídala potřebám současné výuky. Právě proto, že 

žádnou učebnici nepovažuje ve výše zmíněných ohledech za vynikající, byly pro výuku 

chemické termodynamiky na gymnáziu vytvořeny učební texty, které jsou součástí této 

bakalářské práce. 

3.4 Tvorba učebních textů  

3.4.1 Význam učebních textů ve výuce chemie 

   Kalhous a Obst [17] uvádějí, že bylo provedeno několik studií, které se zabývaly 

dostupností a kvalitou učebnic a které měly za cíl zjišťovat jejich dopad na efektivitu 

vzdělávání. „Ve více než polovině studií mělo zlepšení učebnic větší dopad než 

vzdělávání učitelů.“ [17]. Tato skutečnost potvrzuje domněnku, že tvorba učebních 

textů má i v současné době velký praktický význam. Pedagogický slovník [18] definuje 

učební text takto: „Učební nebo také didaktický text je souhrnné označení pro různé 

druhy učebnic, skript a instruktivních příruček a jiných tištěných nebo elektronických 

materiálů, které jsou uzpůsobeny pro výuku ve školních a jiných edukačních 

zařízeních.“ [18] 

  Velkou nevýhodou veškerých učebnic i učebních textů je bezesporu jejich 

neaktuálnost. Tištěný dokument vydaný před několika lety nemůže dynamicky reagovat 

na potřeby současné výuky. Oproti učebnici se však učební text dá jednodušeji 

aktualizovat. Pokud je učitel nespokojen s úrovní současných učebnic a chce ve své 

výuce pracovat s textem nebo literaturou, má možnost vytvořit si vlastní učební text, 

případně může vyhledat text již vytvořený. Učitel by měl být schopen takový text 

přizpůsobit svým potřebám, respektive potřebám školy v závislosti na ŠVP. Dobře 

vytvořený učební text může v mnohém nahradit klasickou učebnici (či její část). Lze ho 

využít při výkladu, při samostatné práci žáků i jiných autodidaktických metodách. 

V případě, že učitel sáhne po již vytvořeném učebním textu, nejčastěji ho získá zdarma 

v podobě textového dokumentu prostřednictvím internetu. Tento dokument může 

většinou upravit podle vlastních potřeb dříve, než ho dá k dispozici žákům. Přitom je 

vhodné zachovávat citační etiku, i když se jedná o texty určené pro vzdělávací účely. 
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Učební text může být mezi žáky, kteří ho zdarma mohou využít ke svému samostudiu, 

distribuován v elektronické podobě, například jako součást e-learningu. V případě, že 

by učitel chtěl s učebními texty pracovat i ve vyučovacích hodinách, je nutné, aby je 

žáci měli před sebou. Učební text si mohou přinést v tištěné podobě.  Tisk však může 

představovat nemalou finanční zátěž pro žáka nebo učitele. Alternativou je možnost 

sledovat učební text elektronicky prostřednictvím tabletů, notebooků nebo stolních 

počítačů, případně může být promítnutý na tabuli či plátno pomocí počítače 

a dataprojektoru. K tomuto účelu se však více hodí prezentace.  

 Podobně jako klasická učebnice, je učební text určen především ke čtení. 

Ačkoliv využívá učební úlohy jako nástroj aktivizace žáků, neznamená to, že žáky sám 

o sobě aktivizuje. Vedení hodiny je v kompetenci učitele a ten by měl dbát na střídání 

vyučovacích metod, aby hodiny nebyly jednotvárné. 

   

3.4.2 Význam učebních úloh ve výuce chemie 

  Velký význam mají ve výuce chemie i učební úlohy. „Aby se žák efektivně učil, 

musí být aktivní, musí s učivem něco dělat. Jeho činnost učitel vyvolává tím, že mu 

zadává určité úlohy. Učební úlohy jsou tedy vlastně jedním z nejdůležitějších nástrojů 

řízení učení a aktivizace žáků.“ [17] V nejobecnější rovině můžeme učební úlohy 

definovat podle D. Holoušové [19] jako širokou škálu všech učebních zadání, a to od 

nejjednodušších úkolů, vyžadujících pouhou pamětní reprodukci poznatků, až po složité 

úkoly, vyžadující tvořivé myšlení.“ [17] Holoušová [19] také uvádí, že učební úlohy by 

měly pronikat celým vyučovacím procesem a neměly by být situovány jen na začátek 

a konec vyučovací hodiny. Mají totiž  nejen funkci vzdělávací, ale i formativní. 

  Učební úlohu můžeme zadat verbálně i neverbálně. „Základ zadání tvoří obvykle 

jedna nebo více vět. Verbálně je obvykle formulovaná otázka v úloze nebo příkaz 

k řešení úlohy.“ [1] Čtrnáctová [1] také uvádí, že verbálně jsou zadány především 

pokyny k řešení a vyjádření odpovědi, případně doplňkové informace. Pokud využijeme 

neverbálního zadání úlohy, či doplníme verbální zadání úlohy obrázkem, můžeme 

snadno dosáhnout motivačního účinku, který žákovi mimo jiné usnadňuje pochopení 

a řešení učební úlohy. 

  Učební úlohy můžeme žákům zadávat při různých příležitostech. Učební úlohy 

mohou žáky motivovat, mohou být určeny k osvojování nových, či upevňování 

získaných poznatků. [1] Učební úlohy často zařazujeme i při diagnostické fázi výuky 
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do ústního i písemného zkoušení. Učební úlohy jsou důležitým nástrojem i k rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. 
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4 Praktická část 

4.1 Náměty na výuku chemické termodynamiky 

Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na tvorbu učebních textů. 

Ke vzdělávacímu okruhu „Tepelné změny při chemických reakcích“ byly vytvořeny 

následující výukové materiály: 

− Učební text I: Základní kapitoly z chemické termodynamiky (viz příloha 1), 

− Učební text II: Rozšiřující kapitoly z chemické termodynamiky (viz příloha 2). 

Tyto materiály jsou určeny pro výuku chemické termodynamiky a termochemie v rámci 

předmětu chemie na gymnáziu nebo střední škole se zaměřením na výuku 

přírodovědných nebo chemických předmětů. Autor se inspiroval řadou středoškolských 

[12–16; 20–25] a vysokoškolských učebnic [26–28], závěrečnými vysokoškolskými 

pracemi didaktického zaměření [2; 29], sbírkami příkladů [31–36] a v neposlední řadě 

také vlastními zkušenostmi ze studia na střední i vysoké škole. Důležité konstanty 

a hodnoty reakčních tepel jsou převzaty z chemických tabulek [30]. 

  Vytvořené učební texty stojí na pomezí klasické učebnice a pracovního sešitu. 

Obsahují výkladovou část a dále množství učebních úloh a námětů na samostatnou práci 

žáků, které slouží k upevňování osvojeného učiva. Část úloh s otevřenou odpovědí má 

individuální řešení, není proto kladen důraz na jednoznačnost zadání a je zařazen 

prostor pro diskusi. V kapitolách, které se zabývají termochemií, jsou mezi učební 

úlohy zařazeny i příklady zaměřené na výpočet reakčních tepel. Přibližně 50 % 

veškerých úloh v učebních textech je originálních, druhou polovinu tvoří úlohy převzaté 

z výše zmíněných publikací.  

  Řada těchto učebních úloh zařazených v mých učebních textech bezprostředně 

navazuje na předchozí výkladovou část. To je jeden z důvodů, proč závěr neobsahuje 

souhrnný seznam úloh, protože některé z nich by byly doslova vytržené z kontextu. 

Klasická učebnice se zaměřuje na prezentaci učiva slovní nebo obrazovou formou 

a otázky, případně úkoly jsou umístěny až na konci kapitol. Úlohy v učebních textech 

jsou zařazeny bezprostředně po krátké výkladové části a slouží k upevňování učiva. 

Princip zařazování učebních úloh do učebních textů znázorňuje krátká ukázka 

ohraničená černou čárou:  
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Podle vlastností stěny soustavy odlišujeme tři typy soustav: 

→ Otevřená soustava – stěna soustavy propouští hmotu i energii. 

→ Uzavřená soustava – stěna soustavy propouští pouze energii. 

→ Izolovaná soustava – stěna soustavy nepropouští ani hmotu, ani energii. 

Úkol č. 1: Rozhodněte podle schematického znázornění (schéma 1), o jaký typ soustavy 

se jedná: 

 

 

Podle autorova názoru může být tento způsob upevňování právě získaných znalostí 

přínosný pro zvýšení efektivity chemického vzdělávání. Návody a postupy, jak pracovat 

s učebním textem, jsou uvedeny níže. 

4.1.1 Jak pracovat s učebními texty 

 Na úvodní straně každého učebního textu je nejprve  krátká anotace, kde jsem 

uvedl, pro koho je učební text určen. Druhá strana učebních textů je vyčleněna pro 

obsah a vysvětlivky je uveden především význam symbolů, které jsou v učebních 

textech hojně využívány. Stěžejní částí každého učebního textu je výkladové učivo, 

kterému předchází motivační předmluva. Učivo je prezentováno jak slovní, tak 

obrazovou formou. Výkladový text je psán černou barvou, důležité pojmy jsou 

zvýrazněné tučně, rozšiřující učivo je psáno kurzívou.  

   

  Zelenou barvou a symbolem jsou označeny učební úlohy, které jsou 

určeny k vypracování v hodině. Autor doporučuje učitelům, aby po zadání úlohy 

nechali žákům nějaký čas na samostatné vypracování. V případě, že s danou úlohou 

budou mít žáci problém, měl by ji vyřešit učitel na tabuli. Tyto učební úlohy jsou 

Částice hmoty

Energie

........................... ........................... ...........................

Schéma 1 – Otevřená, uzavřená a 
izolovaná soustava 
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nazvány „úkoly,“ jsou číslovány a neměly by být ve výuce vynechávány. V závěru 

každé kapitoly jsou uvedeny v šedém rámečku výsledky těchto úloh. 

   

Červenou barvou a symbolem jsou označeny náměty na individuální 

práci. Tyto úlohy, často problémového charakteru vyžadující delší zamyšlení nebo 

vyhledávání informací, autor je doporučuje uložit žákům jako domácí úkol. Učitel může 

tyto úlohy uložit celé třídě nebo pouze jednomu zájemci (například jako referát), který 

může danou problematiku prezentovat v následující hodině v krátkém ústním projevu. 

Žák za to může být ohodnocen i známkou (samozřejmě v závislosti na kvalitě 

zpracování). 

  

  Oranžovou barvou a symbolem jsou označeny řešené příklady 

a řešení výsledky „zelených“ úkolů na konci kapitol. V rámci termochemie je zařazeno 

několik řešených příkladů, které mohou pomoci s vyřešením dalších „zelených“ úkolů. 

   

Modrou barvou a symbolem jsou označeny otázky a úkoly 

k procvičování, které jsem zařadil na konec každé kapitoly. Žáci by měli být schopni po 

prostudování tématu tyto úkoly samostatně vyřešit. Modré otázky a úkoly nejsou určeny 

k vypracování v hodinách podobně jako otázky a úkoly na konci kapitol v učebnicích. 

Žák může tyto úlohy vypracovávat ve svém volném čase např. při přípravě na zkoušení. 

Mohou posloužit učiteli jako náměty úloh pro diagnostickou fázi výuky. 

 

4.1.2 Učební text I (základní kapitoly z chemické 

termodynamiky) 

   Tento učební text (viz příloha 1) je určen pro žáky čtyřletého gymnázia, kteří se 

na tomto typu školy poprvé setkávají s učivem chemické termodynamiky. Text je 

rozdělen do tří hlavních kapitol: 

− Základní pojmy termodynamiky 

− První věta termodynamiky 

− Termochemie I 
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V rámci první kapitoly „Základní pojmy termodynamiky“ se žáci seznamují s pojmy 

soustava, fáze, termodynamický děj a dalšími pomocnými pojmy. Zařazena je i kapitola 

věnovaná stavových veličinám a funkcím, které se v učivu chemické termodynamiky 

často vyskytují. Kapitola „I. věta termodynamiky“ je zařazena z toho důvodu, aby žáci 

chápali význam stavové funkce entalpie při výpočtech v termochemii. Seznamuje žáky 

s vnitřní energií, prací a teplem. Předpokládá se, že další důležité poznatky o tomto 

tématu si žáci doplní ve fyzice, nejčastěji ve 2. ročníku. Stěžejní část „Učebního textu I“ 

tvoří učivo termochemie, kam jsou zařazeny podkapitoly o tepelném zabarvení reakce, 

reakčním teplu a výpočtu reakčního tepla s pomocí termochemických zákonů. 

4.1.3 Učební text II (rozšiřující kapitoly z chemické 

termodynamiky) 

  Druhý učební text (viz příloha 2) je určen pro volitelný seminář na čtyřletém 

gymnáziu, který žáci mohou navštěvovat nejčastěji ve 3. nebo ve 4. ročníku. Je na úvaze 

učitele, jakým způsobem zopakuje učivo z učebního textu I. Učební text II obsahuje 

rozšiřující kapitoly, které jsou nazvány následovně: 

− Termochemie II 

− Druhá věta termodynamiky 

− Třetí věta termodynamiky 

Učební text II se v rámci termochemie zabývá dalšími způsoby výpočtu reakčního tepla. 

Jedná se o výpočty reakčních tepel ze známých spalných a slučovacích tepel 

a z vazebných energií látek. Jako úplně nové jsou uvedeny kapitoly II. a III. věta 

termodynamiky, které žáky seznamují se dvěma dalšími důležitými stavovými 

funkcemi charakterizujícími spontánnost chemických dějů, entropií a Gibbsovou 

energií. 

4.1.4 Návrh na rozvržení jednotlivých kapitol ve vyučovacích 

hodinách 

  Počet hodin věnovaných chemické termodynamice a termochemii je obvykle 

rozpracován v tematických plánech školy. Z rozhovorů s učiteli na českobudějovických 

gymnáziích bylo zjištěno, že věnují tématu minimálně 4 hodiny a maximálně 6 hodin 
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v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. To samé platí na volitelném semináři ve 3. nebo 

4. ročníku. Chemická termodynamika a termochemie se tam vyučuje minimálně 

4 hodiny a maximálně 6 hodin. Čas věnovaný tématu závisí na tom, jak dobře si žáci 

osvojili učivo dříve v chemii a ve fyzice.  

 Návrh na rozvržení kapitol při čtyřhodinové, pětihodinové a šestihodinové 

dotaci na hodinách chemie v 1. ročníku čtyřletého gymnázia a s využitím Učebního 

textu I udává tabulka  3. Návrh na rozvržení kapitol při čtyřhodinové, pětihodinové 

a šestihodinové dotace na hodinách semináře z chemie ve 3. nebo 4. ročníku s využitím 

Učebního textu II udává tabulka 4. 

  



 

Tabulka 3 – Návrh na rozvržení témat při čtyřhodinové, pětihodinové a šestihodinové dotaci na hodinách chemie v 1. ročníku a s využitím 

Učebního textu I 

Číslo 
hodiny 

Hodinová dotace 
6h 

Hodinová dotace 
5h 

Hodinová dotace 
4h 

 
1. 

Základní pojmy  
• Soustava 
• Fáze 
• Termodynamický děj 

 
 

Základní pojmy 
• Soustava 
• Fáze (lze vynechat) 
• Termodynamický děj 
• Stavové veličiny a funkce 

Základní pojmy 
• Soustava 
• Termodynamický děj (redukovaně) 
• Stavové veličiny a funkce 

 
2. 

Základní pojmy 
• Stavové veličiny a funkce 

I. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Vnitřní energie, práce, teplo 

I. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Vnitřní energie, práce, teplo 
• Entalpie 

Termochemie 
• Tepelné zabarvení reakce 
• Reakční teplo (s vysvětlením stavové 

funkce entalpie) 
• I. termochemický zákon 

 
3. 

I. věta termodynamiky 
• Entalpie 

Termochemie 
• Tepelné zabarvení reakce 
• Reakční teplo 

Termochemie 
• Tepelné zabarvení reakce 
• Reakční teplo 
• I. termochemický zákon 

Termochemie 
• II. termochemický zákon 
• Procvičování výpočtů 

 

 
4. 

Termochemie 
• I. termochemický zákon 
• II. termochemický zákon 

Termochemie 
• II. termochemický zákon 
• Procvičování výpočtů z termochemie 
• Výhřevnost paliv (lze vynechat, příp. 

probrat až po písemném zkoušení) 

Písemné zkoušení 

 
5. 

Termochemie 
• procvičování výpočtů z termochemie 
• Výhřevnost paliv 

 
 

Písemné zkoušení - 

 
6. 
 

Písemné zkoušení - - 

 



 

Tabulka 4 – Návrh na rozvržení témat při čtyřhodinové, pětihodinové a šestihodinové dotace na hodinách semináře z chemie ve 3. nebo 4. 

ročníku s využitím Učebního textu II 

Číslo 
hodiny 

Hodinová dotace 
6h 

Hodinová dotace 
5h 

Hodinová dotace 
4h 

 
1. 
 
 
 

Opakování (příp. doplnění) učiva 1. ročníku Opakování (příp. doplnění) učiva 1. ročníku Opakování (příp. doplnění) učiva 1. ročníku 

 
2. 
 
 
 

Opakování (příp. doplnění) učiva 1. ročníku 
 
Termochemie 

• Výpočet reakčního tepla ze známých 
slučovacích tepel 

Termochemie 
• Výpočet reakčního tepla ze známých 

slučovacích tepel 
• Výpočet reakčního tepla ze známých 

spalných tepel 

Termochemie 
• Výpočet reakčního tepla ze známých 

slučovacích tepel 
• Výpočet reakčního tepla ze známých 

spalných tepel 
 

3. 
 
 
 

Termochemie 
• Výpočet reakčního tepla ze známých 

spalných tepel 
• Výpočet reakčního tepla z vazebných 

energií látek 

Termochemie 
• Výpočet reakčního tepla z vazebných 

energií látek 
II. věta termodynamiky 

• Slovní formulace 
• Entropie 

II. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Entropie 
• Gibbsova energie 

 
4. 
 
 
 

II. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Entropie 
• Gibbsova energie (část) 

II. věta termodynamiky 
• Gibbsova energie 

III. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Nernstův tepelný teorém (lze vynechat) 

Písemné zkoušení 

 
5. 
 
 
 

II. věta termodynamiky 
• Gibbsova energie (část) 
• Helmhöltzova energie 

III. věta termodynamiky 
• Slovní formulace 
• Nernstův tepelný teorém 

Písemné zkoušení 
 
 

- 

 
6. 
 

Písemné zkoušení - - 
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4.2 Použité nástroje 

K tvorbě výukových materiálů – učebních textů I a II zaměřených na chemickou 

termodynamiku a termochemii byly využity následující nástroje: 

− Microsoft Word 2007, Microsoft, USA, 

− ChemSketch verze 12, ACD Labs, Kanada. 
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5 Diskuse 

  V současné době je gymnaziální učivo chemie vymezeno Rámcovým 

vzdělávacím programem pro gymnázia (RVP G), který je východiskem pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů (ŠVP). Zavedení těchto nových kurikulárních 

dokumentů vedlo k rozvolnění výuky a standardem vzdělání měla být státní maturita 

a její požadavky vymezené v Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Ačkoli 

ve školním roce 2012/2013 studenti neskládají státní maturitu z chemie a Katalog 

požadavků není aplikován, jeho rozbor byl využit pro vymezení rozsahu 

středoškolského učiva chemické termodynamiky.  

  Pro zjištění současného stavu výuky chemické termodynamika na gymnáziích 

bylo porovnáno několik ŠVP vybraných gymnázií. Jejich rozborem bylo zjištěno, že 

chemická termodynamika a termochemie se vyučuje tradičně v rámci obecné chemie 

v 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Nevýhodou tohoto zařazení je skutečnost, že žáci 

nemají dostatečně osvojené poznatky z příbuzných oborů především z matematiky 

a z fyziky. Učivo matematiky, fyziky a chemie se ve všech sledovaných ŠVP tematicky 

míjí. To může být jeden z důvodů, proč je chemie pro žáky prvních ročníků obtížná 

a neoblíbená. Autor se domnívá, že obecná chemie by se neměla vyučovat později, 

protože je základem pro všechny ostatní chemické obory. Podruhé se chemická 

termodynamika a termochemie vyučuje na volitelných seminářích ve třetím nebo 

čtvrtém ročníku. Rozdělení učiva mezi povinnou a volitelnou výuku chemie se 

na různých školách liší. Obecně lze říci, že v 1. ročníku je stěžejní téma termochemie, 

které může být doplněno o základní pojmy termodynamiky, případně o vysvětlení 

významu stavové funkce entalpie, která žáky učivem termochemie provází. Na semináři 

se žáci zabývají jak termochemií, kde si zopakují a rozšíří své poznatky, tak 

termodynamikou. Na většině škol se zavádí alespoň první dvě věty termodynamiky 

s cílem vysvětlit samovolnost chemických reakcí a přírodních dějů. 

  Dále bylo provedeno srovnání kapitol o chemické termodynamice 

v nejpoužívanějších středoškolských učebnicích chemie. Středoškolské učebnice 

nemusí mít doložku MŠMT, což se může negativně odrazit na celkové prezentaci učiva 

chemie. Z mého srovnání vyplynulo, že většina analyzovaných učebnic obsahuje velké 

množství textu a málo grafických prvků či obrázků nebo příkladů z praxe. Učitelé často 

nedělají rozdíl mezi učebnicí a přehledy a doporučují žákům přehled učiva jen z toho 

důvodu, že obsahuje kompletní středoškolské učivo chemie. Žáci však mohou mít 
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problém s pochopením učiva, protože tyto přehledy často postrádají řídící funkci, 

neobsahují motivační prvky, otázky a úkoly k procvičování a další náležitosti klasické 

učebnice.  

  Praktická část práce byla zaměřena na tvorbu výukových materiálů pro žáky 

středních škol. Byly vytvořeny dva učební texty, které stojí na pomezí klasické učebnice 

a pracovního sešitu. Výkladové části, které slovní i obrazovou formou prezentují učivo 

chemické termodynamiky, jsou doplněny velkým množstvím učebních úloh. Tyto 

učební úlohy, přehledně označené grafickými symboly a nazvané jako „úkoly“ 

a „náměty na individuální práci,“ by měli pomoci žákům s pochopením učiva a  učiteli 

usnadnit přípravu na vyučovací hodiny.  

  V minulých letech se již objevilo několik výukových textů a prezentací, které 

přiblížily náročné učivo chemické termodynamiky žákům gymnázia. Rád bych zde 

uvedl především elektronický výukový text RNDr. Martina Bojkovského, který je určen 

žákům gymnázia a studenty nižších ročníků vysokých škol. Tento text, který je volně 

dostupný na internetu v podobě samostatné webové stránky a já osobně ho považuji 

za velmi zdařilý. Domnívám se, že tento výukový materiál je vhodný například 

k domácímu studiu žáků se zájmem o tuto problematiku. Má charakter klasické 

učebnice s populárně naučnými prvky.  

  Vytvořené výukové materiály jsou přednostně určené pro využití během 

vyučovacích hodin chemie. Učivo chemické termodynamiky je v nich logicky 

a přehledně uspořádané na základě rozboru rozsahu učiva na vybraných gymnáziích. 

V učebních textech jsou zařazeny učební úlohy, které bezprostředně v hodině žák 

vypracovává a tím si učivo upevňuje. Při vypracovávání námětů na individuální práci, 

případně otázek a úkolů určených k procvičování, budou žáci s velkou 

pravděpodobností hledat informace na internetu a stránka RNDr. Martina Bojkovského 

jim v tomto ohledu může dobře posloužit jako inspirace. 

  Oba učební texty budou zveřejněny na portálu www.studiumchemie.cz, kde 

budou volně ke stažení. Učitelé je následně budou moci upravit podle vlastních představ 

a využít při výuce chemické termodynamiky a termochemie.  

  Výukové materiály budou ověřeny v průběhu pedagogické praxe a zjištěné 

skutečnosti budou využity v diplomové práci. 

   

  

http://www.studiumchemie.cz/
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6 Závěr 

  Předložená bakalářské práci byla zaměřena na výuku chemické termodynamiky 

na vyšším gymnáziu. Nejprve byla stručně shrnuta historie výuky chemie v ČR a bylo 

analyzováno vymezení tématu chemické termodynamiky v současně platných 

kurikulárních dokumentech. Aby bylo možné vytvořit nový a reálně využitelný 

výukový materiál, byl proveden rozbor ŠVP a byla porovnána výuku chemické 

termodynamiky na šesti gymnáziích různého zaměření. Dále byl vymezen význam 

učebnic, učebních textů a učebních úloh při výuce chemie a podle předem daných 

kritérií bylo provedeno srovnání kapitol věnovaných chemické termodynamice 

a termochemii v nejpoužívanějších středoškolských učebnicích. 

  Pro výuku chemické termodynamiky a termochemie na vyšším gymnáziu byly 

vytvořeny celkem dva výukové materiály. Učební text I s podtitulem Základní kapitoly 

z chemické termodynamiky je určen žákům čtyřletého gymnázia, kteří se s tématem 

chemické termodynamiky seznamují poprvé. Obsahuje 3 kapitoly s názvy: Základní 

pojmy termodynamiky, První věta termodynamiky a Termochemie I. Učební text II 

s podtitulem Rozšiřující kapitoly z chemické termodynamiky má za cíl doplnit první 

učební text o témata, která se běžně učí až na volitelném semináři ve 3. nebo 4. ročníku. 

Obsahuje tři kapitoly s názvy: Termochemie II, Druhá věta termodynamiky a Třetí věta 

termodynamiky. Oba učební texty budou volně ke stažení na portálu 

www.studiumchemie.cz ve formátu „doc.“ Bude možné je využít ve výuce chemie 

v originální podobě nebo bude možné vytvářet vlastní upravené verze. 

  Toto téma bude dále rozšířeno v diplomové práci. Autor má v plánu zaměřit se 

kromě termodynamiky ještě na kinetiku chemických reakcí. Oba tematické celky budou 

obohaceny o náměty na laboratorní práce a evaluační testy. Autor bude také ověřovat 

využitelnost připravených výukových materiálů ve výuce chemie na gymnáziu v rámci 

jeho pedagogické praxe.  

http://www.studiumchemie.cz/
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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1 – Učební text I (Základní kapitoly z chemické 

termodynamiky) 

8.2 Příloha 2 – Učební text II (Rozšiřující kapitoly 

z chemické termodynamiky) 


