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učebnic chemie vyplynulo, že se názvosloví věnují velice stručně. K výuce používají
instruktivní, na dedukci založený přístup výuky, který je v kontrastu se soudobými přístupy
k výuce. To je opodstatněním pro tvorbu alternativního postupu a ověření jeho
použitelnosti ve výuce. V této práci jsou představeny dva pracovní listy, které se věnují
úvodu do názvosloví organických sloučenin. Vytvořená metodika byla dána k posouzení
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE
1.1. Úvod
Názvosloví organických sloučenin prochází neustálými změnami, poslední změna
proběhla v roce 1993, kdy IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii)
vydala publikaci A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compound (Panico et al.,
1993). U nás tato publikace vyšla v roce 2000 a 2003 pod názvem Průvodce názvosloví
organických sloučenin podle IUPAC. Doporučení 1993.
Pojmenování organických sloučenin je dáno pomocí pravidel, které jsou všem dobře
známy:
1. Najdeme nejdelší souvislý uhlíkatý řetězec = hlavní řetězec, který bude tvořit kmen
názvu.
2. Očíslujeme atomy uhlíku v hlavním řetězci.
3. Identifikujeme a očíslujeme substituenty.
4. Napíšeme jednoslovný název.
Tento způsob výuky pojmenování organických sloučenin je instruktivní. Obecně se za
instruktivní (v literatuře též někdy tradiční výuku) považuje model, ve kterém je učitel,
nebo kniha, jediným nositelem informace, žáci jsou prázdné nádoby přijímající všechny
informace, jakoby pro ně byly nové. Tento přístup souvisí se změnami ve vzdělávacích
teoriích 20. a 21. století. Hlavními vzdělávacími teoriemi byly behaviorismus,
kognitivismus a konstruktivizmus. Behaviorismus chápe učícího se jedince jako černou
skříňku, která převádí podněty na výsledné chování. Kognitivismus už chápe proces učení
jako vytváření spojů v mozku, kdy se do paměti ukládají kódované informace. Tento
model učení můžeme nazvat statickým, je použitelný pro statickou formu učiva, nesplňuje
však vyšší cíle Bloomovy taxonomie vzdělávací cílů (Brdička, 2008). S rozvojem
pedagogických věd je však jasné, že tento přístup není optimální. Nejen že žáci přicházejí
do školy vybaveni vlastním stylem poznávání a učení, přinášejí si i řadu vlastních
poznatků, byť nemusí být zcela správné. Protipól instruktivního přístupu - konstruktivní
přístup – je založen na maximální aktivizaci žáka. Konstruktivizmus staví na názoru, že
fungování mozku je dynamický proces, který pracuje na základě individuálních zkušeností
jedince a zdůrazňuje jeho aktivní úlohu. V současné době je konstruktivistický přístup
prosazován i Rámcovým vzdělávacím programem (Brdička, 2008).
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Žák je postaven do centra dění, učitel pouze vede jeho poznávání, pomáhá mu srovnat
vlastní znalosti a předpoklady s realitou, čímže jsou tyto upravovány a rozvíjeny. Z tohoto
důvodu byla navržena tato práce, která se zaměřuje na konstruktivní přístup ve výuce
názvosloví organických sloučenin. Jedná se o návrh, kterým by byl doposud deduktivní
styl učení překlopen do induktivního, právě v duchu zásad konstruktivisticky pojaté výuky.
Deduktivní přístup je způsob vyučování, kdy aplikujeme definice na příklady, tedy
postupujeme od obecného ke konkrétnímu. Induktivní přístup je opačný způsob, kdy se
postupuje od analýzy jednotlivých příkladů k definici, tedy od jednotlivého k obecnému
(Pasch, 1998).
Trh se středoškolskými učebnicemi chemie je velmi rozmanitý, existuje tu mnoho řad
učebnic nebo jen výtahů učiva pro maturitu i jiné zkoušky. Proto bylo využito výzkumu
Huvartové (2010), která se zaměřila na nejpoužívanější učebnici chemie na gymnáziích.
Podle výzkumu byla zpracována analýza učebnic organického názvosloví, která se
zaměřila na použité přístupy, zahrnutí změn vydaných komisí IUPAC roku 1993, atd. Jak
dokládají výsledky analýzy, převládá výše zmíněný instruktivní přístup výuky. Jde tak o
poměrně závažný kontrast se soudobými přístupy k výuce. To je opodstatněním pro tvorbu
alternativního postupu a ověření jeho použitelnosti ve výuce.

1.2. Cíle práce
Hlavním cílem práce je dopracovat alternativní metodiku výuky organického
názvosloví a nechat ji posoudit učiteli z praxe.
Dílčí cíle:


popsat změny v systému organického názvosloví,



analyzovat nejčastěji používané učebnice chemie s cílem určit styl výuky
organického názvosloví,



analyzovat aktuální vzdělávací teorie a identifikovat hlavní trendy,



popsat roli učitele a žáka v konstruktivisticky pojatém vyučování,



popsat požadavky na kognitivní schopnosti žáka u deduktivně a induktivně
pojatých metod,



na základě teorie dopracovat metodiku uplatňující moderní výukové strategie,



metodiku nechat posoudit učiteli z praxe,



na základě podnětů od učitelů z praxe upravit navrhovanou metodiku.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1. Názvosloví organické chemie
„Chemickým jazykem rozumíme chemické názvosloví neboli nomenklaturu
a chemickou terminologii. (Liška, 1999)“ Je to umělý jazyk, který se skládá převážně
z latinských a řeckých pojmů, který umožňuje vytvoření přesného názvu z grafické
podoby. Pomocí tohoto jazyka se dorozumívají chemici po celém světě. Jeho základy byly
položeny na konferenci v Ženevě roku 1892, kde se sešli přední světoví chemici (Liška,
2008).
Názvy sloučenin dělíme na triviální (tradiční), semisystematické (semitriviální)
a systematické. Triviální názvy jsou nejstarší, byly vytvořeny alchymisty v počátcích
zkoumání chemických látek, název sloučeniny souvisel s vlastnostmi nebo výskytem, např.
močovina (obsažena v moči savců), glycerin (řec. glykeros=sladký) (Liška, 2008; Mareček
a Honza, 2004). Triviální názvy jsou součástí nevědeckého jazyka, používají se i mimo
chemické vědy (Panico et al., 2000). U semisystematických názvů má jedna část
systematický význam, tím zpravidla bývá přípona, zbylá část má triviální charakter. Např.
benzen (podle pryskyřice benzoe), kyselina pikrová (řec. pikros = hořký). Tyto názvy jsou
zachovány a v některých případech lepší systematické alternativy neexistují. Někdy se
však tyto názvy řadí k názvům triviálním (Liška, 2008; Panico et al., 2000).
Systematické názvy slouží k pochopení pravidel pro názvosloví organických
sloučenin. Semitriviální názvy jsou ukotvené v praxi, k porozumění těmto názvům je
zapotřebí minimálně znalosti názvoslovných koncovek, které pomohou zjistit, o jakou
látku se jedná. Triviální názvy jsou zažitá označení, která stále používají nejen chemici, ale
i laická veřejnost, např. v obchodech. Mezi jejich přednosti patří jednoduchost, ale nelze
z nich odvodit vzorec sloučeniny. Proto se triviální názvy musíme naučit zpaměti. Ve
školách se většinou uvádějí všechny tři názvy, ovšem s jiným cílem.
Názvoslovná pravidla pro názvosloví organických sloučenin jsou vytvářena
a koordinována komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (Mezinárodní
unie pro čistou a aplikovanou chemii) známou pod akronymem IUPAC. Poslední změna
názvoslovných pravidel proběhla roku 1993, kdy IUPAC vydala publikaci A Guide to
IUPAC Nomenclature of Organic Compound (Panico et al., 1993). Její autoři W. H.
Powell, R. Panico a J. C. Richter uvádí srozumitelný způsob pro tvorbu názvů sloučenin
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a upozorňují na případné změny oproti původnímu kompendiu Nomenclature of Organic
Chemistry z roku 1979. U nás tato publikace vyšla v roce 2000 a 2003 s finanční podporou
Akademie věd pod názvem Průvodce názvosloví organických sloučenin podle IUPAC.
Doporučení 1993. Do českého názvosloví ji převedli J. Kahovec, F. Liška a O. Paleta
(Liška, 1999).
„Všechna názvoslovná pravidla, která komise IUPAC publikují, jsou prezentována
jako doporučení. Zároveň je skutečností, že redakce chemických publikací přijímají
doporučení IUPAC jako závaznou směrnici pro autory. Názvoslovná doporučení IUPAC
jsou rovněž všeobecně přijímána jako závazná názvoslovná pravidla ve výuce chemie.
(Paleta, 2001)“ Změny však logicky zasáhnou školství později než např. odborná
periodika. Otázkou zůstává, nakolik je reflexe změn nomenklatury v učivu chemie
podstatná pro výuku oboru jako takového. Z jednoho úhlu pohledu je jako výsledek
vzdělávání podstatnější porozumění systému názvosloví (tzv. „řeči vzorců“). Je-li ovšem
cílem výuky i příprava na další studium a případně i zaměstnání v oboru, je zapotřebí, aby
byli žáci připravování v souladu s platnými nomenklaturními pravidly.
Názvosloví IUPAC je psáno v anglickém jazyce, přímý převod do českého jazyka bez
respektování gramatiky je nepřijatelný, proto Mezinárodní unie přirozeně uznává potřebu
jazykových odchylek. Příručka Průvodce názvoslovím obsahuje řadu změn: v pravopise,
interpunkci, názvoslovných termínech, v používání triviálních názvů a v upřesnění
některých dvojznačností (Paleta, 2001). V následujícím textu budou krátce představeny
nejpodstatnější změny. Jejich přehled je podstatný pro další zaměření této práce – analýzu
přístupu učebních textů k výuce organického názvosloví.
Autorka práce vychází z prací Palety (2001), Lišky (1999) a Panica a kol. (2000)
2.1.1. Změny ve struktuře názvů
Z hlediska zásahu do ve škole vyučovaného názvosloví se jedná o nejpodstatnější
změnu. Zásada umísťovat lokanty (číselné a písmenové) před přípony vyjadřující
přítomnost násobných vazeb v nenasycených uhlovodících (např. but-1-en, dříve 1-buten),
v hydroxyderivátech (např. benzen-1,2-diol, dříve 1,2-benzendiol), v ketonech (např.
butan-2-on, dříve 2-butanon) a v alkylech (např. prop-2-yl, dříve 2-propyl). Zachovanou
výjimkou jsou tzv. stažené názvy, např. 2-naftyl (stažená forma od „naflaten-2-yl“, název
„naft-2-yl“ je chybný), 2-pyridyl (stažená forma od „pyridin-2-yl“, název „pyrid-2-yl“ je
chybný).
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Novela názvosloví také definuje jednoduchý obecný způsob odvozování názvů
jednovazných substituentů, kdy k názvu základního hydridu, funkčního základu nebo
sloučeniny přidává příponu –yl s příslušným lokantem, např. 5-nitronaftalen-1-yl.
2.1.2. Změny v pravopisu a interpunkci
V názvech esterů a solí se píše počeštěná přípona –át, namísto -at, např. butyl-acetát
(dříve butylacetat), dimethyl-sulfát (dříve dimethylsulfat).
Vyjádření trojné vazby příponou –yn místo dosavadní přípony –in, např. propyn (dříve
propin).
Strukturní deskriptory (sek-, terc-) se oddělují pomlčkou místo dosavadní tečky, např.
terc-butylchlorid (dříve terc.butylchlorid).
V názvech spirocyklických a polycyklických sloučenin se číselné indikátory velikostí
jednotlivých kruhů oddělují tečkou, např. bicyklo[3.2.1]oktan (dříve bicyklo[3,2,1]oktan).
Další změnou je rozšířené používání spojovníků v následujících druzích názvů:


v esterech, kde oddělují kyselinovou a esterovou část názvu (např. dimethyl-ftalát,
dříve dimethylftalat),



v názvech solí, kde oddělují kationovou a aniontovou část názvu (např. natriummethanolát, dříve natriummethanolat),



v názvech funkčních derivátů, kde oddělují funkční skupinový název od funkčního
modifikátoru (např. tetrabutylamonium-bromid, dříve tetrabutylamoniumbromid).

Dále se rozšiřuje používání závorek na substituční a funkční skupinové názvy, ve
kterých je v předponách vedle sebe několik názvů substituentů a mohlo by se stát, že
celkový název sloučeniny bude špatně čitelný a nepřehledný, např. fenyl(methyl)ether
(dříve

fenylmethylether),

benzyl(trimethyl)amonium-hydrogensulfát

benzyltrimethylamoniumhydrogensulfat).
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(dříve

2.1.3. Použití kurzivy
Kurzívou píšeme:


písmenové lokanty neovlivňující abecední řazení substituentů v předponě
názvu, např. p-chlor-N-ethylanilin,



stereochemické deskriptory r, c, t a deskriptory používané místo číselných
lokantů o (ortho), m (meta), p (para), např. r-1,t-2,c-4-trichlorcyklopentan, ochlorfenol,



symboly prvků, např. O-, N-, P-, S-, např. N-methylbenzamid,



symbol prvku H (atom vodíku), např. 3H-pyrrol,



latinská písmena, např. E/Z, R/S, R*, S*, např. (E)-pent-2-en,



stereochemické deskriptory sek, terc, cis, trans, atd., např. terc-butylchlorid



písmena řecké abecedy
Paralelně s názvoslovím IUPAC existuje ještě názvosloví podle Chemical

Abstracts. Tento referátový časopis vydává Americká chemická společnost už od
roku 1907, snaží se vytvářet jednoduchý a jednoznačně preferovaný rejstříkový
název. Na rozdíl od IUPAC, který umožňuje tvorbu často několika alternativních
názvů pro jednu molekulu (Liška, 2008).

2.2. Pojmenování organických sloučenin
Vzhledem k povaze této práce je účelné nastínit klasický přístup při pojmenovávání
organických sloučenin. Systematický chemický název se skládá ze tří částí: předpona
(prefix) - kmen – zakončení (sufix).


předpona (prefix) – specifikuje polohu funkčních skupin a dalších substituentů
v hlavním řetězci



kmen – informuje o hlavní části molekuly a o celkové délce jejího řetězce



zakončení (sufix) – identifikuje funkční skupiny, které jsou obsaženy v molekule,
a tím i příslušnost do určité třídy sloučenin (McMurry, 2007).

K pojmenování organický sloučenin existují různé názvoslovné principy. Nemůže být
zaveden jednotný názvoslovný princip, protože pojmenování by často vedlo k velmi
složitému a nesrozumitelnému názvu. Nejpoužívanějším názvoslovným principem,
tj. souhrnem pravidel podle nichž se tvoří názvy organických sloučenin, je substituční
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nomenklaturní princip, dále se používá aditivní, subtraktivní, konjunktivní a záměnný
princip. V praxi to znamená, že jedna sloučenina může mít více alternativních názvů
(Liška, 2008).
Z toho vyplývá, že je možné při pojmenování sloučenin aplikovat více
nomenklaturních principů. Jejich přehled podává Liška (2008):


Substituční nomenklaturní princip – spočívá v substituci (náhradě) jednoho nebo
více atomů vodíku v základní struktuře substituenty.



Aditivní princip – podle něho se vytvářejí tzv. funkční skupinové názvy.



Subtraktivní princip – spočívá v odstranění (substrakci) atomů nebo skupin atomů
z molekuly

základního

hydridu,

používá

se

k vyjadřování

nenasycenosti

organických sloučenin.


Konjunktivní princip – název sloučeniny se tvoří formálním spojením jednotlivých
složek, znamená to odtržení stejného počtu atomů vodíku z každé složky v každém
místě spojení.



Záměnný princip – spočívá ve výměně jedné skupiny atomů nebo jiného atomu než
vodík za jiný atom.

Obecný postup tvoření názvu alkanů shrnuje McMurry (2007) takto:
1. Najdeme nejdelší souvislý uhlíkatý řetězec = hlavní řetězec, který bude tvořit kmen
názvu.
a. Nejdelší řetězec nemusí být na první pohled patrný, může to být i zalomený
řetězec.
b. Pokud jsou v molekule přítomny dva stejně dlouhé řetězce, za hlavní
řetězec vybereme ten, který má větší počet větvení.
2. Očíslujeme atomy uhlíku v hlavním řetězci.
a. Začneme od takové konce řetězce, který je neblíže prvnímu bodu větvení.
b. Pokud jsou větvení ve stejných vzdálenostech od obou konců hlavního
řetězce, začneme číslovat od konce řetězce, který je blíže druhému bodu
větvení.
3. Identifikujeme a očíslujeme substituenty.
a. Každému řetězci přidělíme číslici = lokant podle toho, kde je navázán
v hlavním řetězci.
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b. Pokud je na jednom atomu uhlíku více substituentů, přidělíme jim stejné
číslice. V názvu musí být tolik lokantů, kolik je substituentů.
4. Napíšeme jednoslovný název.
a. K oddělení různých prefixů použijeme spojovníky a k oddělení lokantů
čárky.
b. Pokud jsou přítomny dva nebo více různých substituentů, uvedeme je
v abecedním pořadí.
c. Pokud jsou dva nebo více substituentů stejné, použijeme v názvu násobící
předpony (di-, tri-, tetra-, atd.). Při abecedním řazení na tyto násobící
předpony nebereme zřetel.
V některých zvláště složitých případech musíme použít ještě pátý krok:
5. Nazveme složitý substituent jako by sám byl sloučeninou.
Názvosloví cykloalkanů se tvoří podle podobných pravidel jako pro rozvětvené
alkany. Pro většinu sloučenin potřebujeme jen tyto dvě pravidla:
1. Najdeme kmen názvu.
a. Spočítáme počet atomů v kruhu a počet atomů uhlíku v řetězci nejdelšího
substituentu.
b. Pokud je počet atomů v kruhu stejný nebo větší než v řetězci nejdelšího
substituentu, pojmenuje sloučeninu jako alkyl-cykloalkan.
c. Pokud je počet atomů v kruhu menší než v řetězci nejdelšího substituentu,
pojmenujeme sloučeninu jako cykloalkyl-substituovaný alkan.
2. Očíslujeme substituenty a napíšeme název.
a. U alkylsubstituovaných a halogensubstituovaných cykloalkanů začneme
kruh číslovat od místa připojení substituentu a číslujeme tak, aby měl další
substituent nejnižší lokant.
b. Pokud jsou přítomny dvě nebo více různých alkylových skupin, které by
mohly získat stejná čísla, číslujeme je v abecedním pořadí.
c. Pokud jsou k cykloalkanu vázány halogeny, postupujeme s nimi stejně jako
s alkylovými skupinami.
Zde je uveden jiný postup tvoření názvu uváděný Paletou (2001):
1. Zvolí se hlavní skupina
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2. Určí se základní hydrid (funkční základní sloučenina)
3. Pojmenuje se základní hydrid, případně funkční základní sloučenina
4. Pojmenují se charakteristické skupiny a substituenty uvedené jako odlučitelné
předpony
5. Vytvoří se název v pořadí:


Abecedně seřazené odlučitelné předpony



Základní hydrid nebo funkční základ



Přípony charakteristických skupin



Přípona hlavní skupiny



Případná přípona funkčního modifikátoru

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o logický, přesto poměrně složitý systém.
Z pohledu edukačního procesu je tedy zapotřebí tento systém modifikovat. Tomu je
věnována další část této práce.

2.3. Výuka organického názvosloví dle učebnic chemie
Situace na trhu se středoškolskými učebnicemi chemie je velmi rozmanitá, existuje
mnoho řad učebnic ať již určených středním školám obecně, gymnáziím, středním
průmyslovým školám, nebo různých přehledů, souhrnů apod. Níže je popsán ve
středoškolských učebnicích uváděný přístup k výuce názvosloví organické chemie.
2.3.1. Učebnice chemie pro výuku na středních školách
O využití učebnic chemie na SŠ však nerozhoduje udělení schvalovací doložky
Ministerstva školství, na rozdíl od učebnic chemie ZŠ, kde je využíváno 5 sad učebnic,
které schvalovací doložku mají. Pro výuku chemie na SŠ existuje pouze jedna učebnice,
která tuto doložku má. Je určená pro střední odborné školy nechemického zaměření.
Schvalovací doložka může být ředitelem věcně příslušného odboru udělena učebnici, která:


respektuje Ústavu ČR a právní předpisy platné na území ČR



je v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem



je zpracována na dostatečné odborné úrovni a ve shodě s efektivními didaktickými
postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je učebnice určena



po jazykové a grafické stránce odpovídá věku žáků a specifikám daného
vzdělávacího oboru nebo průřezového tématu (MŠMT, 2013).
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Orientace ve středoškolských učebnicích je tedy poměrně nesnadná. Z tohoto důvodu
byl použit výzkum Huvartové (2010), která se zabývala nejužívanějšími středoškolskými
učebnicemi chemie. Ve svém výzkumu využila odpovědí 147 respondentů (učitelů
a učitelek na gymnáziích). Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaká středoškolská
učebnice chemie je na gymnáziích nejpoužívanější, dále zjistit, jaké učebnice chemie
učitelé používají pro vlastní přípravu a inspiraci, jestli je sortiment učebnic chemie na
českém trhu dostatečný, frekvenci používání učebnic ve výuce chemie, jestli by se učitelé
podíleli na tvorbě nových učebnic, atd.
Učitelům byl nabídnut následující seznam, ze kterého vybírali učebnice, které ve škole
používají (viz tabulku 1).
Tabulka 1 Učebnice doporučované žákům, zdroj: Huvarová (2010)

Označte, které učebnice doporučujete žákům:

Počet

Počet odpovědí v %

odpov

(vztaženo k 147

ědí

respondentům)

Flemr, V. Chemie I (obecná a anorganická), SPN

38

26 %

Kolář, K. Chemie II (organická a biochemie), SPN

39

27 %

Mareček, A.; Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia

98

67 %

3

2%

Vacík, J.; et. al. Chemie pro I. ročník gymnázií, SPN

16

11 %

Pacák, J.; et. al. Chemie pro II. ročník gymnázií, SPN

11

7%

Čárský, J.; et. al. Chemie pro III. ročník gymnázií, SPN

4

3%

Čipera, J.; et. al. Seminář a cviční z chemie pro IV.

10

7%

11

7%

1., 2., 3. díl, Olomouc
Eisner, W.; et. al. Chemie pro střední školy 1a, 1b, 2a, 2b,
Scienta

ročník gymnázií, SPN
Šrámek, V.; Kosina, L. Chemie obecná a anorganická,
FIN
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Peč, P.; Pečová, D. Učebnice středoškolské chemie

13

9%

Banýr, J.; et. al. Chemie pro střední školy, SPN

5

3%

Vacík, J.; et. al. Přehled středoškolské chemie, SPN

66

45 %

Kotlík, B. Chemie I, II v kostce pro střední školy,

36

24 %

Benešová, M.; et. al. Odmaturuj z chemie, Didaktis

41

28 %

Jiné

13

9%

a biochemie, Olomouc

Fragment

Z výzkumu vyplynulo následující pořadí učebnic podle jejich využívanosti:
1. Mareček, A. a J. Honza – Chemie pro čtyřletá gymnázia 1., 2., 3. díl
2. Vacík, J. a kol. – Přehled středoškolské chemie
3. Benešová, M. a kol. – Odmaturuj z chemie
4. Kolář K. a kol. – Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie) (Huvarová,
2010).
Z toho důvodu byla do analýzy pojetí názvosloví organických sloučenin v učebnicích
vybrána tato čtveřice, přidána byla ještě učebnice zaměřená na organické názvosloví - Jak
porozumět organické chemii Pacák (2010).
2.3.2. Analýza

přístupu

k výuce

názvosloví

organických

sloučenin

v učebnicích chemie na středních školách
V jednotlivých učebnicích používaných při výuce chemie na gymnáziu se přístupy
k výuce organického názvosloví poměrně liší. Ne všude je totiž systému, který provází
značnou část výuky chemie (organickou chemii a biochemii), věnováno dostatek
pozornosti.
V dalším textu bude uvedena analýza vybraných nejužívanějších učebnic chemie pro
střední školy.
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2.3.2.1.

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (Mareček a Honza, 2005)

Publikace nejdříve seznamuje s úvodem do studia organické chemie – složení
organických sloučenin, organická chemie jako chemie sloučenin uhlíku, chemické vzorce
organických sloučenin, izomerie, klasifikace organických reakcí, indukční a mezomerní
efekt. V další kapitole následuje rozdělení organických sloučenin a postupné probírání
skupiny uhlovodíků – uhlovodíky s jednoduchými vazbami, uhlovodíky s dvojnými
vazbami, uhlovodíky s trojnými vazbami, areny. U každé skupiny jsou popsány fyzikální
vlastnosti, chemické vlastnosti, příprava a výroba, přehled nejvýznamnějších zástupců,
konfigurace a konformace.
Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl názvosloví neprobírá, odkazuje na Chemie –
Názvosloví organických sloučenin. Používá však názvosloví z roku 1979, nejsou v ní
zahrnuty změny vydané komisí IUPAC roku 1993. Tudíž je pro žáky a učitele méně
vhodná, protože se zde setkají se zastaralými názvy jako alkin (správně alkyn), 2-buten
(správně but-2-en), 2-methyl-1,3-butadien (správně 2-methylbuta-1,3-dien).
2.3.2.2.

Chemie - Názvosloví organických sloučenin (Mareček a Honza,

2004)
Tato učebnice je zaměřena pouze na názvosloví organických sloučenin. Na začátku
publikace je úvod do názvosloví organických sloučenin, kde jsou vysvětleny základní
pojmy a názvoslovné principy. Používá systematické názvosloví organických sloučenin,
nejčastěji využívá substituční princip, dále aditivní, záměnný, subtraktivní a konjunktivní.
Postupně se probírá 18 kapitol, první jsou nasycené uhlovodíky, dále nenasycené
uhlovodíky, bicyklické, spiranové, aromatické. Dále pokračuje deriváty uhlovodíků. Na
konci každé kapitoly nalezneme úlohy k procvičení, jejich výsledky se nacházejí na konci
učebnice.
V této publikaci je uveden následující způsob tvoření názvů:
1. Nalezneme nejdelší nerozvětvený (hlavní) řetězec, ke kterému se připojují řetězce
boční (uhlovodíkové zbytky=alkyly).
2. Očíslujeme hlavní řetězec tak, aby atomy uhlíku, na kterých došlo k větvení, měly
co nejnižší pořadové číslo (lokant).
3. Názvy uhlovodíkových zbytků řadíme před název hlavního řetězce jako předpony
v abecedním pořadí. Lokanty od názvů alkylů oddělujeme spojovníkem a název
posledního alkylu připojujeme k názvu hlavního řetězce.
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4. Při větším počtu stejných alkylů se před jejich název dává číslovka, řadíme však
podle názvu alkylu.
5. Při navázání dvou stejných alkylů, je třeba uvést lokant udávající pořadové číslo
atomu uhlíku dvakrát.
Chemie – Názvosloví organických sloučenin respektuje změny vydané komisí IUPAC
roku 1993. Názvosloví je ucelené a probírané po kapitolách vždy pro danou skupinu
uhlovodíků.
2.3.2.3.

Přehled středoškolské chemie (Vacík et al., 2010)

Publikace nejdříve seznamuje se základními pojmy organické chemie: co to organická
chemie je, jaká je struktura organických sloučenin, jaké existují izometrie v organické
chemii, jaké jsou konformace, jaké existují vazby v molekulách organických sloučenin,
dále o polaritě kovalentních vazeb, aromatických sloučeninách, rozdělení organických
sloučenin, rozdělení uhlovodíku, rozdělení derivátů uhlovodíků až k názvosloví
organických sloučenin. Názvosloví se věnuje velice krátce. Po názvosloví následuje
přehled organických sloučenin a jejich reakcí.
Tato publikace používá systematické substituční názvosloví a uvádí tento způsob
tvoření názvu:
1. Vyhledání základního názvu – vyhledání nejdelšího tzv. hlavního řetězce, nejčastěji
jím je název nerozvětveného acyklického nebo cyklického uhlovodíku, který je pak
doplňován nebo pozměňován podle strukturních složek
2. Vyznačení přítomnosti strukturních složek – uhlovodíkové zbytky, násobné vazby
a funkční skupiny přítomné v hlavním řetězci nebo k němu připojené, polohu
jednotlivých složek vyznačíme číslicemi (lokanty) a počet stejných skupin
násobícími předponami
3. Konečná úprava názvů – připojení potřebných předpon a zakončení k hlavnímu
řetězci
Přehled středoškolské chemie respektuje změny vydané komisí IUPAC roku 1993.
2.3.2.4.

Odmaturuj z chemie (Benešová a Satrapová, 2005)

Tato publikace na začátku seznamuje s úvodem do organických sloučenin – strukturu
organických sloučenin (izomerie, konformace), základní suroviny organické chemie,
vzorce organických sloučenin, názvy organických sloučenin. Následuje rozdělení
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uhlovodíků a postupné probírání skupin – alkany a cykloalkany, alkeny, alkadieny, alkyny,
areny. U každé skupiny popisuje charakteristiku, vlastnosti, charakteristiku vazby, reakce,
přípravy, zástupce.
Používá systematické názvosloví a uvádí tento způsob tvoření názvu:
1. základní název vychází z názvu hlavního řetězce (řetězec s nejvyšším počtem
uhlíkových atomů),
2. k názvu připojíme název uhlovodíkového zbytku, jeho polohu v řetězci označíme
číslovkou, číslujeme tak, aby čísla uhlovodíkových atomu nesoucí uhlovodíkové
zbytky byla co nejmenší, jestli je připojeno více stejných uhlovodíkových zbytků,
jejich počet vyznačíme násobící předponou (di-, tri-, atd.),
3. přítomnost násobné vazby vyjádříme koncovkou (dvojnou vazbu –en, trojnou –yn),
více násobných vazeb vyznačíme násobícími předponami (-dien, -trien), polohu
násobných vazeb udáváme číslem, číslujeme tak, aby polohy násobných vazeb měly co
nejnižší čísla,
4. vytvoříme konečný vzorec – uhlovodíkové zbytky řadíme abecedně a dáváme je před
název hlavního řetězce, čísla označující jejich polohu dáváme před ně a oddělujeme je
spojovníkem, násobné vazby vyjadřujeme koncovkou a čísla označující jejich polohu
dáváme těsně před ně.
Odmaturuj z chemie respektuje změny vydané komisí IUPAC roku 1993. Názvosloví
se věnuje velice krátce.
2.3.2.5.

Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie) (Kolář et al., 2005)

Publikace nejdříve seznamuje s úvodem organických sloučenin – jejich strukturou
a reakcemi. Postupně se probírají tyto podkapitoly: minulost a současnost organické
chemie, složení organických sloučenin, atom uhlíku – jeho struktura a vazebné možnosti,
vzorce a modely molekul organických sloučenin, třídění organických sloučenin a jejich
názvosloví. Názvosloví se věnuje krátce (shrnutí nalezneme v příloze), následují struktura
organických sloučenin, rekce organických sloučenin a přírodní zdroje organických
sloučenin. V další kapitole následuje postupné probírání skupiny uhlovodíků – alkany
a cykloalkany, alkeny a alkadieny, alkyny a areny. U každé skupiny je popsáno názvosloví,
izomerie, příprava a výroba, vlastnosti, reakce a použití.
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Tato publikace používá systematické názvosloví substituční a uvádí tento způsob
tvoření názvu:
1. Nalezneme hlavní funkční skupinu, kterou vyjádříme v názvu zakončením.
2. Určíme hlavní řetězec sloučeniny.
3. Utvoříme název hlavní sloučeniny se zakončením podle hlavní funkční skupiny.
4. Vyhledáme ostatní funkční skupiny a pojmenujeme je pomocí názvoslovných
předpon.
5. Seřadíme názvoslovné předpony podle abecedy a doplníme je pomocí násobících
a numerických předpon.
6. Očíslujeme řetězec tak, aby funkční skupiny měly co nejnižší číselné indexy
(numerické předpony).
Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie) respektuje změny vydané komisí
IUPAC roku 1993. Pravidla pro pojmenování jsou shrnuta v příloze, jinak se názvosloví
věnuje velice krátce.
2.3.2.6.

Jak porozumět organické chemii (Pacák, 2010)

Publikace nejdříve seznamuje s úvodem do organické chemie – význam organické
chemie, historie organické chemie, vznik prvých organických sloučenin na Zemi,
agrochemie, výjmečnost prvku uhlíku, vlastnosti organických sloučenin, příprava
organických sloučenin, druhy a vlastnosti kovalentních vazeb, vaznost, uhlovodíky,
deriváty uhlovodíků a funkční skupiny, znázorňování a zobrazování molekul pomocí
modelů a vzorců, konstituce a struktura organických sloučenin. Konečně se dostáváme
k principům názvosloví organických sloučenin. Názvosloví se věnuje velice krátce. Po
názvosloví následuje elementární analýza, chemické přeměny organických sloučenin,
průběh reakcí organických sloučenin. V další kapitole následuje rozdělení organických
sloučenin a postupné probírání skupiny uhlovodíků – alkany, cykloalkany, alkeny,
cykloalkany, alkyny, areny a deriváty uhlovodíků. U každé skupiny je popsáno názvosloví,
izomerie, fyzikální a chemické vlastnosti.
Tato publikace používá systematické názvosloví substituční a uvádí tento způsob
tvoření názvu:
1. Základem názvu je název hlavního řetězce (nejdelší uhlíkatý řetězec).
2. Pokud jsou k tomuto řetězci připojeny substituenty, musíme udat jejich polohu
a počet.
22

3. Řetězec číslujeme tak, aby součet čísel, vyznačujících polohu substituentů, byl co
nejnižší.
4. Pokud je k hlavnímu řetězci připojeno více stejných substituentů, vyznačíme jejich
přítomnost násobícími předponami (di-, tri-, atd.)
5. Názvy substituentů umístíme před základ názvu v abecedním pořadí s číselnou
nebo i násobící předponou, která udává jejich polohu, příp. počet.
6. Čísla od sebe oddělujeme čárkami, od názvů substituentů pomlčkami.
Jak porozumět chemii respektuje změny vydané komisí IUPAC roku 1993.
Názvosloví není nijak ucelené a věnuje se mu velice krátce.
Z této analýzy učebnic vyplývá, že vybrané učebnice používají substituční
systematické názvosloví a vyjma jedné učebnice (Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl,
Mareček, Honza) respektují změny vydané komisí IUPAC roku 1993. Všechny učebnice
nejdříve probírají úvod do organické chemie, postupně se dostanou k organickému
názvosloví, které mu věnují velice málo prostoru. Proto učitel musí používat své materiály
nebo hledat v jiných knihách, což potvrzuje i výzkum Huvartové (2010), která se zabývala
i otázkou četnosti užívání učebnic ve vyučování chemie. Z tabulky 2 vyplývá, že
nejčastější odpovědí byla občas se 39 procenty. Odpovědi často a málo (34 a 32 hlasů)
odpovídají 23 % a 22 %, které poukazují na to, že někteří učitelé učebnice skoro
nepoužívají.
Tabulka 2 Frekvence používání učebnice chemie ve vyučovací hodině, zdroj: Huvarová (2010)

Ve vyučování používáte učebnici chemie:

Počet
odpovědí

Vůbec ne

11

Málo

32

Občas

58

Často

34

V každé hodině

9

Nevyplněno

3
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2.4. Vzdělávací teorie 20. a 21. století
Tak jako jiné prvky výuky, je i názvosloví organické chemie a přístup k jeho výuce
ovlivněno vzdělávacími teoriemi. Z tohoto důvodu budou níže představy vzdělávací teorie
20. a 21. století. Při představení základních směrů se podívám, co a jak se změnilo. To pak
porovnávám s použitými metodikami v chemii, jestli na rozdíl od vzdělávacích teorií
nejsou zastaralé.
Vzdělávací teorie se postupem času pochopitelně měnily, byly ovlivňovány
poznávacími procesy a vlivy, které je ovlivňují, průlom nastal také s rozvojem neurovědy
(Škoda a Doulík, 2011). Níže postupně popisuji tři přední vzdělávací teorie, které ovlivnily
výuku ve 20. století a mají přesah do 21. století, tedy behaviorismus, kognitivismus
a konstruktivizmus. Každá z těchto teorií má řadu podskupin (sociální kognitivismus,
sociální konstruktivizmus). Podle Siemense (2005) jsou tyto tři přední teorie úzce spjaty
s empirismem, nativismem a racionalismem. Tyto jsou blíže vymezeny v následující
tabulce 3.

Tabulka 3 Vzdělávací teorie, zdroj: Siemens (2005)

Objectivismus

Pragmatismus

Interpretivismus

Epistemologie

empirismus

nativismus

racionalismus

Zdroj znalostí

zážitek

důvod a zážitek

důvod

objektivní,

znalost je interpretována,

realita je vnitřní a je

Jak znalostí

vnější

realita existuje, ale je

(stejně jako znalost)

nabýváme?

smyslová

zprostředkována symboly

konstruována

zkušenost

a znaky.

myšlenkami

v jedinci, ale
V čem spočívá
znalost?

reflektována
vnějšími

jedinec

pozorovatelný
mi projevy
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v jedinci v kontextu
prostředí

Skinner,
Autoři teorií

Thorndike,
Pavlov, Watson

Teorie

behaviorismus

Vygotsky, Bandura,

Bandura, Piager,

Bruner, Ausubel, Gagne

Bruner, Dewey

kognitivismus/
konstruktivizmus

konstruktivizmus

Níže je uvedeno Ertmerovo a Newbyho rozlišení učebních teorií, jak na něj odkazuje
Mergel (1998).
1. Jak dochází k učení?
2. Jaké faktory ovlivňují učení?
3. Jaká je role paměti?
4. Jak dochází k přenosu?
5. Jaké typy učení jsou danou teorií nejlépe vysvětleny? (Mergel, 1998)
Nyní se vrátím k popsání třech základních vzdělávacích teorií.
2.4.1. Behaviorismus
Behaviorismus je psychologický směr, který vznikl na začátku 20. století v USA. Za
zakladatele je považován J. B. Watson, který reagoval na psychologii vědomí s její hlavní
metodou introspekcí (Průcha et al., 2003). Místo soustředění se na vnitřní duševní život, se
behavioristé zaměřili na pozorovatelné chování. Chování je řízeno prostřednictvím procesu
posílení a oslabení reakcí. Za hlavní představitele jsou považováni Watson, Pavlov,
Skinner, Thorndike (Siemens, 2005).
2.4.2. Kognitivismus
Kognitivní psychologie je jedním z nejvýznamnějších směrů v současné psychologii,
který se bouřlivě rozvíjel od konce 60. let (Průcha et al., 2003). Strukturovaný pohled na
učení, které zahrnuje model počítače. Kognitivismus vidí učení jako zpracování informací.
Počítač je často používán jako metafora pro učení. Smyslový vstup je řízen v krátkodobé
paměti a kódované pro vyhledávání v dlouhodobé paměti. Mezi kognitivisty jsou často
řazeni Piaget a Vygotsky, mezi další představitele patří Bruner, Gadge a Ausubel
(Siemens, 2005).
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2.4.3. Konstruktivizmus
Kořeny konstruktivismu lze nalézt v epistemologické orientaci racionalismu (Siemens,
2005). Konstruktivizmus zdůrazňuje aktivní úlohu subjektu a také důležitost jeho interakce
s prostředím a společností (Průcha, et al., 2003). Mezi hlavní příznivce se řadí Piaget,
Vygotsky a Bruner (Siemens, 2005).

Mezi uvedenými teoriemi v určitých směrech existují nejasné hranice. Přesné
rozdělování, kam daný přístup spadá, není na místě. V současnosti se tedy uplatňují ty
prvky zmíněných teorií, jejichž aplikace se ukázala ve výuce jako efektivní.
Brdička (2008) popisuje v tabulce 4 nejdůležitější rozdíly mezi vzdělávacími teoriemi,
jejich principy a metody. Ke třem předním vzdělávacím teoriím, Brdička (2008) přiřazuje
konektivismus, který je nutným rozšířením konstruktivismu v podmínkách současné
informační společnosti (viz Beneš a Rambousek, 2005).
Tabulka 4 Vývoj vzdělávacích teorií za posledních 100 let (Brdička, 2008):

Behaviorismus

černá skřínka
Princip

– zkoumá se
jen vnější
chování

Kognitivismus

individuální
strukturované

poznávání

chápání

programovatelné

založené na

informačních

poznávání

sociálním

struktur v síti

principu
řízené

Proč?

metoda cukru
a biče

poznávání
navazující na
předchozí
znalosti

Funkce

opakovaná

paměti

zkušenost

Konstruktivizmus Konektivismus

osobní nasazení,
sociální a kulturní
prostředí,
aktivizace

různorodost sítě
umožňuje najít
pro sebe
nejvhodnější
cestu

znalosti

znalosti

kódování,

dynamicky

konstruovány na

ukládání,

konstruovány na

základě

vybavení

základě

dynamicky se

předchozích

měnící sítě
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definování cílů
Jak?

podnět, reakce

podle osnov,
plnění plánu,

vlastní zájem,
osobní kontakt
s lidmi

ověřování

Metoda

plnění úkolu
(dril)

učení zpaměti,

řešení

procvičování,

problémových

zkoušení

úloh

aktivní účast
v síti

komplexní
přístup
využívající
rozličné zdroje

Behaviorismus chápe učícího se jedince jako černou skříňku, která převádí podněty na
výsledné chování. V polovině 20. století jsou objeveny neurony a dochází k pokroku
v pochopení procesů v mozku. Na toto reaguje kognitivismus a definuje proces učení jako
vytváření spojů v mozku, kdy se do paměti ukládají kódované informace. Učební látka je
zapsána pomocí učebních osnov a pomocí opakování (drilu) si ji žáci zapamatovali. Po
naučení dané látky následuje zkoušení. Tento model učení můžeme nazvat statickým, je
použitelný pro statickou formu učiva, jako je například násobilka či vyjmenovaná slova.
Tento model však nesplňuje vyšší cíle Bloomovy taxonomie vzdělávací cílů, kterými jsou:


Pamatování (doslovné opakování)



Pochopení (porozumění a vysvětlení termínů)



Aplikace (řešení problémů na základě porozumění)



Analýza (formulování definic, odvození zákonitostí)



Vyhodnocení (vybrání a zdůvodnění nejvhodnějšího řešení)



Vytvoření (na základě zvládnutí předchozích stupňů formulování něčeho nového)
(Bloom, 1956)

Proto se začíná rozvíjet konstruktivizmus, který je postaven na názoru, že fungování
mozku je dynamický proces, který pracuje na základě individuálních zkušeností jedince
a zdůrazňuje aktivní úlohu jedince. Snaží se vytvořit učební prostředí, ve kterém dochází
k největší aktivaci jedince. V současné době je konstruktivistický přístup prosazován
i Rámcovým vzdělávacím programem (Brdička, 2008).
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2.5. Induktivní a deduktivní přístup
Vyučující metodou se rozumí činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených
vzdělávacích cílů. Existují různé klasifikace metod, např. podle fází vyučovacího procesu
se dělí na utváření, upevňování a prověřování vědomostí, podle způsobu prezentace se dělí
na slovní, názorné a praktické, atd. (Průcha, et al., 2003). Pasch a kol. (1998) dělí
vyučování z hlediska myšlenkových operací na deduktivní a induktivní.
2.5.1. Deduktivní (přímé) vyučování
Deduktivní vyučování je způsob vyučování, kdy aplikujeme definice na příklady, tedy
postupujeme od obecného ke konkrétnímu. Učitel na začátku hodiny žákům sdělí o jakém
pojmu nebo generalizaci se budou učit, poté následuje procvičování. Většinu činností žáci
vykonávají pod učitelovým vedením.
Hodina může být rozdělena individuálně podle potřeb a zkušeností učitele, Pasch
a kol. (1998) doporučuje rozdělit hodinu takto:


Úvod – upoutání pozornosti žáků, jejich aktivní zapojení, zopakování předchozích
znalostí, dle potřeby pedagogická diagnóza (posouzení dosavadních znalostí).



Cíle a účel – seznámení žáků s cíli a účelem hodiny, motivace žáků.



Předání informací a předvedení dovedností – předložení dané látky žákům, použití
rozmanitých metod, soustředění výuky na klíčové pojmy, možné aktivní zapojení
žáků.



Kontrola pochopení – probíhá během předávání informací, žáci mohou aktivně
zpracovávat získané informace.



Řízené procvičování – činnost odpovídá cílům, učitel procvičuje do té doby, dokud
žáci bezpečně neovládnou danou problematiku, sleduje práci žáků a přizpůsobuje
výuku.



Zjištění získaných znalostí a dovedností – shromáždění informací o dosažených
výsledcích žáků.



Samostatné procvičování, individuální pomoc dle potřeby – doučení nepochopené
látky, další procvičení, které vede k zautomatizování dovednosti.

Deduktivní výuka není doporučována pro všechny typy předmětů, lze ji používat pro
látky s vnitřní strukturou, jakou jsou například pojmy s jasnými definicemi, matematické,
fyzikální a chemické postupy nebo cizí jazyky. Avšak při výuce abstraktních témat nebo
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látek s volnější vnitřní strukturou není tato metoda doporučována. I když existují ještě jiné
metody vyučování, např. induktivní přístup, je deduktivní metoda často používána a pro
některá témata velmi účinná (Pasch et al., 1998).
2.5.2. Induktivní vyučování
Induktivní vyučování je opačný způsob od deduktivního vyučování, kdy se postupuje
od analýzy jednotlivých příkladů k definici, tedy od jednotlivého k obecnému.
Dominujícím činitelem je sám učící se žák, který na základě příkladů formuje obecné
závěry. Hodina začíná badatelskými činnostmi, žáci získávají daný pojem a následně ho
zobecňují.
Pasch a kol. (1998) uvádí tři základní úlohy induktivního myšlení:


Utváření pojmu – identifikování a shromáždění dat, následné roztřídění do
kategorií a formulace.



Interpretace dat – zkoumání údajů, vytvoření hypotéz, zobecnění.



Aplikace pravidel – snaha o předvídání nové situace nebo následků na základě
zjištěných zákonitostí.

Fáze induktivní výuky podle Pasche a kol. (1998):


Průzkumné činnosti – zkoumání a pozorovaní údajů.



Hledání zákonitostí a vytváření hypotéz – snaha získaná data smysluplně vyložit
pomocí podskupin, nalezení pravidelnosti nebo vytvoření hypotéz.



Ověření hypotéz – zkoumání dalších údajů k ověření hypotézy a zjištění, zda jsou
nalezené zákonitosti platné.



Formulace pojmů nebo generalizace – na základě získaných informací se formulují
závěry.



Metakognice – zkoumání myšlenkového postupu použitého při hledání zákonitostí
a formulací závěrů.



Aplikace získaných znalostí v nové situaci – nalezené pojmy nebo generalizace
jsou použity při řízených nebo samostatných cvičení.

Induktivní výuka je časově náročnější oproti výuce deduktivní, dosáhne však současně
nejméně dvou cílů – žáci se naučí danou látku a také technikám duševní práce na úrovni
vyšší kognitivní náročnosti (Pasch, et al., 1998). Pokud se činnost během hodiny špatně
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naplánuje nebo ji učitel špatně řídí, žáci mohou být zmateni a nemusí se nic naučit.
Výsledkem tudíž může být, že hodina bude ztrátou času (Petty, 1996).
„Učitel často použije jednu metodu (např. induktivní postup) při zahájení hodiny,
jinou pro seznámení s novou látkou (přímý výklad) a další pro procvičování (např.
kooperativní práci ve skupinách). Takové kombinování metod a vybírání přístupů podle
obsahu a potřeb žáků je nejen vhodné, ale dokonce nezbytné, chceme-li naplnit cíle
vzdělávacího programu. (Pasch et al., 1998)“
Metody by měl učitel přizpůsobovat vyučované látce. Ne vždy se všechno naučíme
pomocí definic, které nám předá učitel nebo učebnice. Někdy se více naučíme pokud si
daný pojem sami objasníme nebo o něm hovoříme s ostatními. Podle Pasche a kol. (1998)
si už odmalička osvojujeme různá slova a konstruujeme jejich výrazy, proto by měl učitel
uspořádat školní svět žáků tak, aby v něm stále mohli objevovat nové myšlenky.
Podle Helda (2013) se v našich školách desítky let uplatňuje deduktivní způsob
všeobecného chemického vzdělání, který ale nezvládá plnit základní cíle všeobecného
vzdělání. Toto zjištění vychází z výsledků měření PISA1. Vývoj chemického vzdělání je
ovlivněn ekonomickými a technologickými vlivy, které se nedají zastavit. Pokud
použijeme deduktivní výuku k posilnění chemické gramotnosti žáků, dostaví se jen malé
výsledky. Žáci se sice naučí danou látku, ale tu brzy zapomenou a také ji neumí využít dále
při řešení netypických, přitom ale přiměřených úloh. Proto by měl být do výuky více
začleněn induktivní způsob, který vede k vytváření a pojmenování pojmů a pravidel
z poznaného jevu či skutečnosti. Induktivní výuka využívá semiotické nástroje mezi které
patří piktogramy, obrázky, schémata, apod. To je velmi blízké chemickému vzdělání.
Výborným příkladem jsou chemické vzorce. Problémem však je, že by neměly být cílem,
ale jen prostředkem výuky (Held, 2013).

2.6. Instruktivní a konstruktivní přístup
Tonucci (1991) nebo Brdička (2004) rozlišují dva přístupy k výuce: instruktivní
a konstruktivní. Tyto dva přístupy se liší ve výuce, stylu učení, způsobu interakce mezi
učitelem a žákem, atd.

1

PISA = Programme for International Student Assessment, u nás Program pro mezinárodní hodnocení

žáků.
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2.6.1. Instruktivní přístup
Instruktivní přístup je tradičním pojetím vzdělání. Učitel působí jako nejvyšší autorita
a spolu s knihou je jediným nositelem informace. Předává žákům informace a žáci jsou
pasivními příjemci (Tonucci, 1991). Při instruktivním přístupu se uplatňuje programová
výuka, jsou dány pevné osnovy, po žácích jsou požadovány konkrétní znalosti, učí se
pomocí opakování (drilu), předměty a hodiny jsou odděleny. Na rozdíl od konstruktivního
přístupu všichni dělají totéž, výsledkem tohoto přístupu je testování a známkování Po
naučení dané látky následuje zkoušení (Brdička, 2004)..
Instruktivní přístup se uplatňuje při výuce základních neodvoditelných pravidel
a dovedností, tj. statickou formu učiva, jako je např. abeceda, násobilka, vyjmenovaná
slova, apod. V těchto případech jsou instruktivní výukové metody nenahraditelné (Brdička,
2003).
Tento model však nesplňuje vyšší cíle Bloomovy taxonomie vzdělávací cílů, proto se
začíná rozvíjet konstruktivizmus a s ním konstruktivní přístup.
2.6.2. Konstruktivní přístup
Konstruktivní přístup je zaměřen na učícího se žáka, učitel slouží jako pomocník
a průvodce při výuce. Při konstruktivním přístupu se uplatňuje projektová výuka, je dán
tematický učební plán, po žácích je požadováno splnění úkolu, učí se pomocí pochopení
souvislostí, předměty a hodiny jsou spojeny tématy. Na rozdíl od instruktivního přístupu
žáci plní individuální nebo týmové úkoly, výsledkem tohoto přístupu je slovní hodnocení
(Brdička, 2004).
Konstruktivizmus je postaven na názoru, že fungování mozku je dynamický proces,
který pracuje na základě individuálních zkušeností jedince a zdůrazňuje aktivní úlohu
jedince. Snaží se vytvořit učební prostředí, ve kterém dochází k největší aktivaci jedince.

Ve výuce v České republice stále značně převládá instruktivní metoda, i když
světovým trendem současnosti je posun ke konstruktivistickým metodám (Brdička, 2004).
Tyto metody jsou doporučovány rámcovým vzdělávacím programem (RVP), který je
součástí nového školského zákona. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia usiluje
o naplnění těchto cílů vzdělání: vybavit žáky klíčovými kompetencemi, širokým
vzdělanostním základem a připravit žáky k celoživotnímu učení a dobrému uplatnění.
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2.7. Moderní výukové strategie vs. současný styl výuky názvosloví
organické chemie
Z analýzy učebnic vyplývá, že je k výuce názvosloví organických sloučenin
přistupováno instruktivně, to znamená, že se při učení názvosloví organických sloučenin
uplatňuje vedoucí role učitele, který je spolu s knihou jediným nositelem informací, žáci
jsou pasivními příjemci, pří výuce se uplatňuje učení pomocí opakování (drilu). Důkaz je
kladen na dedukci, kdy se aplikují definice na příklady. Tyto metody jsou však v rozporu
se vzdělávacími teorie 21. století, které kladou důraz na učícího se žáka a jeho
konstruování daných pojmů. Z tohoto důvodu se induktivní přístup jeví jako vhodnější.
Tento předpoklad potvrzují i závěry Helda (2013). Z hlediska efektivity vhodnější postup
od analýzy jednotlivých příkladů k definici, tedy od jednotlivého k obecnému. Proto byly
navrženy tyto pracovní listy s alternativním přístupem k výuce názvosloví organické
chemie.
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3. METODIKA PRÁCE, POSTUP ŘEŠENÍ, POUŽITÝ MATERIÁL
Autorka práce použila materiál navržený k výuce názvosloví organické chemie
Ruskem (2011), který tento materiál pilotně ověřil v roce 2011 na Gymnáziu prof. Jana
Potočky v Praze. Vzorkem byly tři třídy 2. ročníků všeobecného gymnázia. Autorka
spolupracovala s odbornou skupinou pro didaktiku chemie působící na katedře chemie
a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na úpravě materiálu
po pilotním ověření – úpravě motivačního listu, volbě vhodnějších příkladů pro doplnění
definic, doplnění dalších příkladů pro ověření pochopení žáky nabytých znalostí
i k upevnění pravidel tvorby názvů.
Metodika byla následně dána k posouzení učitelům na gymnáziích spolu s krátkým
dotazník (viz přílohu 3). Pro diseminaci dotazníků i materiálů byla použita metoda sněhové
koule. Prosba o hodnocení materiálu byla distribuována bývalým učitelům studentů
katedry chemie a didaktiky chemie, využito bylo i sociální sítě Facebook, prostřednictvím
které byli osloveni i absolventi katedry. Ze všech oslovených učitelů se rozhodlo
spolupracovat 6 respondentů, ke kterým se vztahují níže uvedené výsledky.
Mimo klasických identifikačních položek dotazníku jako jsou: počet vyučovaných hodin
chemie a pohlaví dotazník zahrnoval otázku na počet vyučovacích hodin věnovaných
názvosloví organických sloučenin. Následovala baterie výroků, ke kterým se učitelé
vyjadřovali na čtyřstupňové Likertově škále (Rozhodně souhlasím - Souhlasím
- Nesouhlasím – Rozhodně nesouhlasím):


Celková náročnost pracovních listů je přiměřená znalostem a schopnostem žáků
gymnázií.



Dvě vyučující hodiny jsou pro práci s pracovními listy dostačující.



Pracovní listy mohou být pro žáky atraktivní.



Moderní metody lze uplatnit při výuce organického názvosloví.



Názvosloví se žáci nejlépe naučí, když jim učitel předá pravidla a následně
názvosloví procvičuje.



Názvosloví je neoblíbenou součástí učiva chemie.



Pracovní listy bych sám/sama využil/a ve výuce.
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Nakonec měli učitelé ohodnotit celkové zpracování pracovních listů známkou, ve
stupnici 1-5, přičemž 1 znamená výborně, 5 nedostatečně.
Jak je z otázek patrné, je možné je rozdělit do dvou logických celků. Jeden z nich je
věnován postojům učitelů k výuce názvosloví a při ní využívaným metodám, druhý pak
názorům na zpracování a užitečnost nové metodiky.
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4. TVORBA a POPIS ALTERNATIVNÍHO MATERIÁLU K VÝUCE
NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE
4.1. Tvorba materiálu
Ve svém materiálu určeném pro výuku názvosloví organické chemie Rusek (2011)
odkazuje na tři základní pilíře, na kterých je metodika postavena. Jedním z klíčových
prvků je tzv. Daleho kužel zkušenosti (1969). Vyplývá z něj, že si žáci pamatují 10 % toho,
co si přečtou, 20 % toho, co slyšeli, 30 % toho, co viděli, 50 % toho, co viděli a slyšeli,
70 % toho, co říkali a psali a 90 % toho, co dělali.
Druhým z pilířů je názornost, ta je zde velmi důležitá, protože probírané učivo je pro
žáky abstraktní. Důležitá je také grafická názornost, protože podle Daleho výzkumu
zapamatování při běžném čtení prokázal, že si žáci zapamatují 32 % černobílého tištěného
textu, 45 % černobílého tištěného textu s tučně vyznačenými důležitými částmi,
60 % černobílého tištěného textu s barevně vyznačenými důležitými částmi.
Třetím pilířem jsou příklady na procvičení. Ty jsou použity v každé tematické části
materiálu, vždy minimálně dva. První příklad je použit k upevnění zapamatování poznatku
a k ujištění pochopení daného poznatku. Druhý příklad je zpravidla složitější, ale v únosné
míře, aby ho žáci zvládli. Příklad vyžaduje zapojení složitějších myšlenkových operací
(viz Bloom, 1956).
V materiálech je použit konstruktivní přístup, který je zaměřen na učícího se žáka,
učitel slouží pouze jako pomocník a průvodce. Konstruktivní přístup klade důraz na
splnění úkolu, učí pomocí pochopení souvislostí, předměty a hodiny jsou spojeny tématy.
Žáci plní individuální nebo týmové úkoly. Na rozdíl od instruktivního přístupu, který je
tradičním pojetím výuky. Učitel působí jako nejvyšší autorita a spolu s knihou je jediným
nositelem informace, předává žákům informace a žáci jsou pasivními příjemci. Instruktivní
přístup klade důraz na naučení konkrétních znalostí, učí pomocí opakování (drilu),
předměty a hodiny odděleny. Na rozdíl od konstruktivního přístupu všichni dělají totéž,
výsledkem tohoto přístupu je testování a známkování (viz Brdička, 2004).
Autorka práce spolupracovala na úpravě materiálu po pilotním ověření – úpravě
motivačního listu, volbě vhodnějších příkladů pro doplnění definic, doplnění dalších
příkladů pro ověření pochopení žáky nabytých znalostí i k upevnění pravidel tvorby názvů.
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Své úpravy konzultovala s odbornou skupinou pro didaktiku chemie působící na katedře
chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

4.2. Popis alternativního materiálu
Metodika se věnuje dvou tématům z organické chemie – základním pojmům
potřebným při výuce názvosloví organické chemie a názvosloví nasycených acyklických
uhlovodíků. Tato témata jsou rozděleny do dvou vyučovacích hodin (viz přílohu 1, 2)
4.2.1. Popis 1. vyučovací hodiny
Během 1. hodiny je probrán úvod – motivační list o výbušné chemii, je zde proto, aby
učitel upoutal žákovu pozornost. Dále se žáci rozdělí do skupin po třech a každá skupinka
dostane jedno ze tří zadání, které se věnují 1. hlavnímu řetězci, 2. lokantu a 3. substituentu.
Na pracovních listech jsou uvedeny příklady, ze kterých žáci mají vyvodit vlastní
definice. Na obrázku 1 níže je ukázán příklad, ze kterého mají žáci určit definici, co je to
substituent. Červeně jsou navázány substituenty, které nahradily vodík.

H
H3C

CH3
Cl
CH3
H
H
C
C
C
CH3
C
C
Cl
H
H
CH2
CH3

Obrázek 1 Příklad na určení definice substituentu

Dále je zde uveden příklad na procvičení, který slouží k upevnění zapamatování
poznatku a k ujištění pochopení daného poznatku. Níže je znázorněn příklad z pracovních
listů, který souvisí s předchozím obrázkem.
Př. Kolik substituentů je vázáno na ukázkovém vzorci?..................................
Kolik různých substituentů je na něm vázáno?....................................

Níže je znázorněn jiný příklad k pochopení daného poznatku, který souvisí s hlavním
řetězcem.
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Př. Zakroužkujte hlavní řetězec u následujícího uhlovodíku:

CH3

Obrázek 2 Příklad 1 k procvičení
hlavního řetězce

Obrázek 3 Příklad 2 k procvičení hlavního řetězce

Na další stránce mají žáci doplnit samotnou definici. Pro představení je uváděna
definice substituentu.
Substituent je………………..nebo skupina……………., která nahrazuje jeden nebo
více atomů ………. v základní struktuře uhlovodíku nebo v charakteristické skupině.
Následuje jeden nebo dva složitější příklady na procvičení, ale v únosné míře, aby je
žáci zvládli. Příklady vyžadují zapojení složitějších myšlenkových operací.
Př. Doplňte do názvu lokanty.

Br

Cl
3

5

H3C

4

CH

CH

1
2

CH2

CH2

F
…..-brom-…..-chlor-…..-fluorpentan
Obrázek 4 Příklad na procvičení lokantu

Př. S využitím daných substituentů!!! Vytvořte vzorec 2-brom-3-chlor-4-ethyl-5methylhexan. –Cl, −CH3, −Br, −CH2CH3

H3C
CH3
Obrázek 5 Příklad na procvičení substituentu
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Nakonec si žáci své výsledky porovnají a zkontrolují s ostatními týmy a zapíší si
definice do sešitu.
4.2.2. Popis 2. vyučovací hodiny
Při druhé hodině žáci zase pracují ve skupinkách, nyní se ale rozdělí tak, aby byl
v každém týmu zastoupen každý člen předchozích skupin:substituent, hlavní řetězec
a lokant. Cílem je metodou peer-teaching dovést žáky k porozumění těmto základním
termínům, se kterými budou nadále pracovat.
Druhá hodina je věnována názvosloví nasycených acyklických uhlovodíků. Začíná se
přehledem základních uhlovodíků (od methanu po dodekan), kdy žáci mají do textu doplnit
názvy uhlovodíků, které jsou popisovány, viz text níže. Cílem je jednak zopakovat učivo
známé ze základní školy, jednak namotivovat žáky prostřednictvím pocitu úspěchu. Žáci se
navíc nenásilnou cestou učí porozumět stylu instrukcí, kterými jsou vedeni v celém
materiálu.
Základním uhlovodíkem je plyn tvořící více než 90 % zemního plynu, vzniká také při
anaerobním rozpadu organických látek (při pěstování rýže nebo sóji, v žaludku krav
apod.) - jedná se o ………………. Druhým nejjednodušším uhlovodíkem je …………….
Třetím a čtvrtým uhlovodíkem jsou taktéž plyny, jejichž směs se v ocelových bombách
využívá jako palivo v kuchyni nebo např. kempingových vařičích. Jedná se o uhlovodíky
………… a …………. Jak je ovšem vidět, i tyto názvy mají něco společného. Od řecké
číslovky 5 (vzpomeňte si na název např. skalice modré CuSO4· 5 H2O) je odvozen název
uhlovodíku …………….
Následně mají žáci za úkol doplnit řadu uhlovodíků podle počtu uhlíků od 1 po 12
a výsledky si zkontrolovat s ostatními skupinkami. Dále je důraz kladen na rozvětvené
a nerozvětvené řetězce. Žáci mají několik vzorců uhlovodíků rozdělit do skupinek
rozvětvených a nerozvětvených vzorců, pod nerozvětvené mají napsat názvy. Tímto je
zajištěno, že žáci nebudou zmateni novými pojmy a jediné, na co se budou soustředit, jsou
zákonitosti v příkladech.
Postupně se žáci dostanou k vlastnímu pojmenování alkanů. V každé kapitole je opět
uveden příklad, ze kterého mají žáci indukovat pravidlo a následně doplnit polootevřenou
definici. Po definici pravidla následuje příklad na procvičení.
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1. Volba hlavního řetězce
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo. Je zde uvedeno
správné i špatné pojmenování, aby žáci věděli, že mají hledat ten nejdelší řetězec.

H3C
CH3
H3C

H3C

H3C

CH3

3-ethyl-5-methylheptan
2,4-diethylhexan

CH3

4-ethyloktan
3-butylhexan

Obrázek 6 Příklad 1 na určení pravidla 1

Obrázek 7 Příklad 2 na určení pravidla 1

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
PRAVIDLO 1:
Při rozlišování substituentů a hlavního řetězce volíme jako hlavní řetězec ten
…………………….
A nakonec je zařazen další příklad na procvičení daného pravidla. Žáci si osvojí, že při
hledání hlavního řetězce volíme ten nejdelší.
Př. Zakroužkujte správný název této sloučeniny.
CH3

a) 2-ethyl-6-propyldekan

H3C

b) 5-hexyl-5-methyloktan
c) 3-methyl-7-propylundekan

H3C

Tuto látku byste mohli

CH3
Obrázek 8 Příklad na procvičení pravidla 1

najít v nádrži letadel, např.
petrolej je směsí podobných
rozvětvených alkanů.

Obrázek 9 Chytrá liška
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U příkladu mají žáci chytrou lišku, která je provází celým pracovním listem, radí jim
a povídá zajímavé věci. Zařazením tohoto průvodce je sledována motivace žáků
prostřednictvím deabstrahování obsahu vzdělávání – přibližování probíraného učiva
každodennímu životu žáků.
2. Názvy substituentů odvozených od uhlovodíků
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo.

CH3-

CH3CH2-

methyl

ethyl

cyklobutyl
Obrázek 10 Příklad na určení pravidla 2

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
PRAVIDLO 2:
Hlavní řetězec na sobě nese ………………….. v podobě uhlovodíkových zbytků (vznikají
odtržením atomu vodíku od základního uhlovodíku), jejich název se vytvoří odtržením
koncovky uhlovodíku –an a přidáním koncovky …………… k názvu základního
uhlovodíku. Obecně je pak nazýváme alkyly.
A nakonec jsou zařazeny další příklady na procvičení daného pravidla. Žáci si osvojí,
co jsou to alkyly a jak vznikají.
Př. Zakroužkujte vzorec butylu.
H3C–CH2–CH2–

H3C–CH2–CH2–CH2–

H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–

Př. Nakreslete vzorec hexylu a cyklopentylu.

3. Zápis substituentů
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo.
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Cl
H3C

CH3

2-chlorpentan
4-chlorpentan
Obrázek 11 Příklad na určení pravidla 3

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
PRAVIDLO 3:
Jednotlivé substituenty píšeme před název hlavního řetězce s příslušným …………., který
vyjadřuje polohu substituentu na hlavním řetězci. V zápisu je od substituentu oddělujeme
………….. Název substituentu a hlavního řetězce ………………………..
A nakonec je zařazen další příklad na procvičení daného pravidla. Žáci si osvojí, jak se
zapisují substituenty.
Př. Nakreslete vzorec:
3-ethylheptan

2-brompentan

4. Číslování substituentů
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo.

CH3

Cl

CH3

H3C
Br
4-brom-5-chlor-3-ethyloktan
5-brom-4-chlor-6-ethyloktan

Obrázek 12 Příklad na určení pravidla 4

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
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PRAVIDLO 4:
Číslujeme vždy tak, aby součet hodnot lokantů byl ..............................................
Substituenty začínáme zapisovat vždy podle ………………….
A nakonec je zařazen další příklad na procvičení daného pravidla. Žáci si osvojí, jak se
číslují substituenty.
Př. Pojmenujte:

H3C

CH3
CH3

CH3

Obrázek 13 Příklad na procvičení pravidla 4

5. Větší počet stejných substituentů
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo.

H3C
H3C

CH3
CH3

2,3-dimethylpentan
Obrázek 14 Příklad na určení pravidla 5

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
PRAVIDLO 5:
Je-li na hlavním řetězci substituováno více stejných skupin, jejich polohu na řetězci
vyjádříme …………………… oddělenými čárkou a počet stejných skupin vyjádříme
…………………. z řečtiny. Lokant uvádíme pro každý substituent.
A nakonec je zařazen další příklad na procvičení daného pravidla. Žáci si osvojí, jak se
tvoří název, když je na hlavním řetězci navázáno více stejných substituentů.
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Př. Pojmenujte a vytvořte vzorec:
H3C

2,2,4,4-tetramethylpentan

CH3
CH3

trichlormethan

CH3

Obrázek 15 Příklad na procvičení pravidla 5

6. Větší počet různých substituentů
Nejdříve žáci dostanou příklad, ze kterého mají doplnit pravidlo.
Br

Cl

CH3
CH3

H3C
Br

CH3

2,3-dibrom-4-chlor-5,6-dimethyloktan
Obrázek 16 Příklad na určení pravidla 6

Následuje pravidlo, do kterého mají žáci doplnit, co zjistili z předchozího příkladu.
V následujícím pravidle žáci uplatňují doplňování daných pojmů do definice.
Do pravidla 6 doplňte tyto pojmy:
lokanty – abeceda – řetězec – uhlovodík – předpona – substituent
PRAVIDLO 6:
Je-li uhlovodík substituován více různými substituenty, před názvem hlavního řetězce je
řadíme

podle

……………….,

rozhodující

roli

hraje

název

samotného

…………………………., nikoli násobící …………………. Hlavní …………… číslujeme
tak, aby byl součet ……………. co nejnižší.
A nakonec jsou zařazeny příklady na procvičení všech 6 pravidel dohromady. Žáci si
osvojí, jak se tvoří název, když je na hlavním řetězci navázáno více různých substituentů
a jestli pochopili všechny daná pravidla správně.
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Př. Pojmenujte následující vzorce sloučenin.
CH3

Cl

CH3

H3C

CH3
H3C

H3C

CH3

CH3

Br

Br

CH2

Br
Cl

Obrázek 17 Příklad 1 na procvičení pravidla 6

CH3

CH3

Obrázek 18 Příklad 2 na procvičení pravidla 6

Př. Vytvořte vzorec 2-brom-3-chlor-2,3-dimethylbutanu.
Na konci pracovního listu žáci dostanou domácí úkol, ve kterém mají zpracovat
přehledný soupis pravidel pro tvoření názvosloví. Mají přitom barevně zdůraznit části textu
důležité pro správné použití pravidel.
Jak je z ukázky materiálu patrné, jsou zde použity otevřené a polootevřené definice,
které žáci doplní na základě předložených příkladů, dále jsou použity klasické testové
otázky jako výběr z několika možností a doplnění do definice. Většina příkladů spočívá
v pojmenování sloučeniny nebo vytvoření vzorce, dalším příkladem je zaškrtnutí správné
odpovědi nebo rozdělení do skupinek.
Výrazným motivačním prvkem je forma skupinové práce, ve které lze spatřovat prvek
konstruktivistického přístupu. Skupinová práce obvykle slouží k usnadnění učení,
k zlepšení průběhu i výsledků učení. Žáci mohou navzájem debatovat o problémech,
získávat zpětnou vazbu, vzájemně se kontrolovat a společně spolupracovat (Průcha,
Walterová a Mareš, 2003). Tento přístup se osvědčil i při prvním pilotování materiálu.
Nadto, zapojením této formy je umožněn rozvoj klíčových kompetencí, což je z hlediska
rámcových vzdělávacích programů účelné. K tomu by za běžného, tradičního přístupu
popsaného výše nedošlo.
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5. VÝSLEDKY PILOTÁŽE a JEJICH DISKUSE
Jak bylo uvedeno v části práce věnované metodice, otázky v dotazníku byly rozděleny
do dvou skupin. Jedna skupina otázek se věnuje výuce organického názvosloví, druhá
skupina názorům na předložený materiál.

5.1. K výuce organického názvosloví
Otázka 1: Moderní metody lze uplatnit při výuce organického názvosloví.
Otázka 2: Názvosloví se žáci nejlépe naučí, když jim učitel předá pravidla a následně
názvosloví procvičuje.
Otázka 3: Názvosloví je neoblíbenou součástí učiva chemie.

4

Názory na výuku názvosloví
organické chemie

3,5

3

2,5

Otázka 1

Otázka 2

Otázka 3

2

Graf 1 Názory na výuku názvosloví organické chemie

Z výsledků uvedených v grafu 1 vyplývá, že moderní metody a výuku pomocí drilu
dotazovaní učitelé hodnotí na stejné úrovni. Lze se domnívat, že učitelé nemají povědomí
o moderních metodách, nebo že dril považují za nezbytnou součást výuky. Pro účely této
práce je důležité zjištění, že se učitelé nebrání inovaci a jsou pro využití moderních metod
ve výuce.
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Překvapivým je ale zjištění, o oblíbenosti názvosloví. Dotazovaní učitelé uvedli, že
názvosloví není neoblíbenou součástí učiva chemie. To je v přímém rozporu s výsledky
výzkumu publikovanými Ruskem a Škodou (2014), které poukazují na to, že názvosloví je
spolu s chemickými výpočty a vyčíslováním rovnic jednou z nejméně oblíbených částí
učiva chemie.

5.2. K názorům na navržený materiál
Otázka 4: Celková náročnost pracovních listů je přiměřená znalostem a schopnostem
žáků gymnázií.
Otázka 5: Dvě vyučující hodiny jsou pro práci s pracovními listy dostačující.
Otázka 6: Pracovní listy mohou být pro žáky atraktivní.
Otázka 7: Pracovní listy bych sám/sama využil/a ve výuce.

K názorům na navržený materiál
4

3,5

3

2,5
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Otázka 5

Otázka 6

Otázka 7

2

Graf 2 K názorům na navržený materiál

Výsledky orientačního šetření jsou uvedeny v grafu 2. Vyplývá z nich, že náročností
nová metodika odpovídá požadavkům, které učitelé na své žáky kladou. To je slibným
předpokladem pro dobré přijetí materiálu, jelikož zpravidla učitelé odmítají inovace právě
z důvodu zdánlivé redukce obsahu učiva (viz např. diskusi o standardech základního
vzdělávání na rvp.cz). Učitelé úvodu do názvosloví organických sloučenin věnují většinou
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čtyři vyučovací hodiny. Získané výsledky lze interpretovat tak, že, přestože dotazovaní
učitelé souhlasí, že dvě vyučovací hodiny na práci s materiálem postačí, v odpovědích
nebyli tolik přesvědčiví právě z důvodu obvykle vyšší hodinové dotace věnované tomuto
tématu. Možnou úpravou materiálu by tedy mohly být dodatečné úlohy, které by s žáky
bylo možno dále procházet. K tomu však mohou posloužit již některé učebnice. Nejde zde
o metodické uchopení učiva, ale o vhodné příklady s postupně se stupňující obtížností.
Dalším pozitivním zjištěním je, že by učitelé použili pracovní listy sami ve výuce.
Jedna respondentka píše: „Každopádně se mi velmi líbil úvod. Mám podobný, jen je
celkem dost "školní", ale ten úvod s nitroglycerinem mi přišel fajn a zajímavý. Určitě ho
použiji.“ Jiná z respondentek píše: „Podle mě je to vynalézavé a nebylo by špatné to
dodělat a vydat.“ Jiný z respondentů zase uvádí: „Kdybyste poslali celou sadu výukových
materiálů, tak je rád vyzkouším ve výuce.“ Jeden z respondentů dokonce materiál ověřil na
studentech sexty Mensa Gymnázia a uvádí tyto závěry: „Celkově se práce ve skupinách
studentům líbila a bylo vidět, že i pracovali s chutí. Téma hledání substituentů, nejdelšího
řetězce a lokantů je velice dobře zpracované.“ Tyto komentáře jsou motivací pro další
práci v této oblasti.
V témže duchu bylo i celkové hodnocení materiálu (viz graf 3). Dotazovaní učitelé
nejčastěji pracovní listy ohodnotili jedničkou (66,6 %), zbytek respondentů (33,3 %)
hodnotil materiál dvojkou, avšak bez komentářů, ze kterých by bylo možno zjistit, co bylo
příčinou sníženého stupně.

Celkové hodnocení
pracovních listů

2
1

Graf 3 Celkové hodnocení pracovních listů
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Učitelé uvádějí, že vyučují úvod do názvosloví zpravidla 4 hodiny, z toho plyne
praktická využitelnost představovaného materiálu. Většina učitelů uvádí, že se nejprve
věnují základu názvosloví, pak postupně probírají skupiny uhlovodíků.
Vhled do problematiky prohlubuje i informace o používaných učebnicích. Pouze jedna
z respondentek uvádí, že pro výuku názvosloví používá Názvosloví organické chemie
Kahovec, Fikr (2008). Ostatní učitelé používají své materiály, což také opodstatňuje vznik
a vývoj podobného uceleného materiálu.
Podnětem pro úpravu materiálu je komentář respondenta, který by: „na počátku výuky
organiky začínal s racionálními vzorci, než s čárovými, které jsou alespoň z mé zkušenosti
pro studenty na počátku organiky málo uchopitelné.“ Tato připomínka je zajímavá, protože
každý učitel vyučuje typy vzorců jinak a preferuje jiný vzorec, proto by se mohlo stát, že
by žáci tápali. Dalším podnětem je komentář respondenta, který materiál vyzkoušel se
studenty Mensa Gymnázia: „Při zpracování Druhé hodiny - názvosloví nasycených
uhlovodíků se většině studentů zdálo, že většina příkladů jsou příliš jednoduchého zadání.“
Tento komentář je podnětem pro další úpravy – přidání složitějších příkladů. Dalším
podnětem pro úpravu je komentář jedné z respondentek, která tvrdí: „Když jste začali tím
TNT a nitroglycerinem, možná by neškodilo žákům říct, že i jednoduché uhlovodíky jsou
zajímavé - zapalovače, propan - butan nebo benzín, ať už do auta nebo lékárenský.“ Tento
komentář je velmi zajímavý a určitě bude podnětem pro další úpravy těchto pracovních
listů. Důležité je žákům co nejvíce přiblížit probírané učivo a tím, že to převedeme do
praxe, toho docílíme určitě lépe.
Z reakcí učitelů a orientačního šetření vyplývá, že materiály byly pozitivně přijaty,
většina z respondentů by je sama použila ve výuce. Je to jednak z důvodu toho, že výběr
učebnic, které se věnují názvosloví organických sloučenin, je rozmanitý, ale v učebnicích
je názvosloví organické chemie věnováno velmi málo prostoru. Z těchto důvodů je
předkládaný materiál možné považovat za ve výuce použitelný.
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6. ZÁVĚR
V této bakalářské práci byly představeny nejdůležitější změny v názvosloví
organických sloučenin podle IUPAC z roku 1993. Nejpodstatnější změnou je zásada
umísťovat lokanty (číselné a písmenové) před přípony vyjadřující přítomnost násobných
vazeb (např. but-2-en, dříve 2-buten). Další důležitou změnou je vyjádření trojné vazby
příponou –yn místo dosavadní přípony –in (např. butyn, dříve butin).
Dále zde byly popsány vzdělávací teorie 20. a 21. století a jejich pohled na žáka.
Učitel už není nejvyšší autoritou, působí jako pomocník a průvodce danou látkou. Již
nepůsobí spolu s knihou jako jediný nositel informace, hlavní důraz je kladen na učícího se
žáka. Tímto byl popsán progresivní konstruktivní přístup, který pomalu nahrazuje tradiční
instruktivní přístup. Konstruktivní princip je doporučován Rámcovým vzdělávacím
programem. Je zde potřeba implementovat moderní metody založené jednak na hlubší
znalosti funkce mozku a poznání, ale i na zjištěných datech z pedagogického výzkumu.
Byla provedena analýza přístupu k výuce názvosloví organických sloučenin
v učebnicích chemie na středních školách, podle které bylo zjištěno, že se většina učebnic
věnuje názvosloví velice krátce. Jak napovídají výsledky šetření předkládané v této práci,
učitelé nejvíce využívají vlastní materiály. Styl výuky prezentovaný v učebnicích
neodpovídá moderním přístupům ve výuce, které jsou doporučovány Rámcovým
vzdělávacím programem. Názvosloví učí pomocí substitučního principu a většina z nich
respektuje změny vydané komisí IUPAC roku 1993.
Z tohoto důvodu byl navržen alternativní způsob výuky organického názvosloví, který
je založen na konstruktivním přístupu. Jedním z pilířů je Daleho kužel zkušenosti. Druhým
pilířem je názornost, která je velmi důležitá, protože probírané učivo je pro žáky abstraktní,
důležitá je také grafická názornost. Třetím pilířem jsou příklady na procvičení, které jsou
použity v každé tematické části, vždy minimálně dva. První příklad slouží k upevnění
zapamatování poznatku a druhý příklad slouží k procvičení a vyžaduje zapojení
složitějších myšlenkových operací. V pracovních listech jsou použity otevřené
a polootevřené definice, které žáci doplní na základě předložených příkladů. Dále jsou zde
použity klasické testové otázky jako výběr z několika možností a doplnění do definice.
Většina příkladů spočívá v pojmenování sloučeniny nebo vytvoření vzorce, dalším
příkladem je zaškrtnutí správné odpovědi nebo rozdělení do skupinek. V metodice je
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použita forma skupinové práce, která slouží jako výrazný motivační prvek, a lze ji pojmout
jako prvek konstruktivistického přístupu.
Tento materiál byl dán k posouzení učitelům na gymnáziích. Z jejich reakcí vyplynulo,
že je tento materiál použitelný při výuce názvosloví organické chemie. Většina z nich by
ho sama využila při výuce názvosloví organické chemie. Jedna respondentka píše:
„Každopádně se mi velmi líbil úvod. Mám podobný, jen je celkem dost "školní", ale ten
úvod s nitroglycerinem mi přišel fajn a zajímavý. Určitě ho použiji.“ Jiná z respondentek
zase uvádí: „Podle mě je to vynalézavé a nebylo by špatné to dodělat a vydat.“ Jiný
z respondentů zase uvádí: „Kdybyste poslali celou sadu výukových materiálů, tak je rád
vyzkouším ve výuce.“ Jeden z respondentů dokonce materiál ověřil na studentech sexty
Mensa Gymnázia a uvádí tyto závěry: „Celkově se práce ve skupinách studentům líbila
a bylo vidět, že i pracovali s chutí. Téma hledání substituentů, nejdelšího řetězce a lokantů
je velice dobře zpracované.“ Tyto komentáře jsou velikou motivací pro další práci v této
oblasti.
Autorka práce splnila všechny vytyčené cíle práce: popsat změny v systému
organického názvosloví, analyzovat nejčastěji používané učebnice chemie s cílem určit styl
výuky organického názvosloví, analyzovat aktuální vzdělávací teorie a identifikovat hlavní
trendy, popsat roli učitele a žáka v konstruktivisticky pojatém vyučování, popsat
požadavky na kognitivní schopnosti žáka u deduktivně a induktivně pojatých metod, na
základě teorie dopracovat metodiku uplatňující moderní výukové strategie, metodiku
nechat posoudit učiteli z praxe, na základě podnětů od učitelů z praxe upravit navrhovanou
metodiku.
Autorka bude na tomto materiálu nadále pracovat. Jako další krok se jeví ověření na
větším vzorku žáků a posouzení větším počtem učitelů. Dalším, výzkumným krokem by
mohl být pedagogický experiment použitý jako nástroj zkoumání reálného efektu zapojení
této metodiky na žáky. Pokud se nástroj osvědčí, v úvahu připadá i tvorba materiálu
v témže duchu zaměřeného na další oblasti názvosloví organických sloučenin.
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8. PŘÍLOHY
1. hodina

8.1. Příloha 1: Pracovní list k první hodině

I) Výbušná chemie
První komerčně významnou výbušninou byl nitroglycerin
(glycerol-trinitrát). Jak lze očekávat, provedení reakce je velmi
nebezpečné. Teprve roku 1865 švédský chemik Alfred Nobel
úspěšně nalezl vhodný způsob výroby nitroglycerinu a jeho
zavedení jako komerčního výrobku nazvaného dynamit. Zisky,
které Nobel z tohoto objevu nashromáždil, byly později
využity pro financování fondu Nobelových cen. Vojenské
výbušniny používané jako náplně bomb a granátů musí mít
nízkou citlivost k nárazu úderníkem při střelbě a musí mít dobrou stálost při dlouhodobém
skladování.
Nejznámější a nejběžnější výbušninou je TNT (1,3,5-trinitrotoluen),
objevený roku 1863 německým chemikem Joseph Wilbrand.
Pojmenování nitroglycerin nebo TNT jsou názvy jednoduché (triviální)
a používají se např. na etiketách. Aby chemik mohl danou sloučeninu
připravit, musí přesně znát její strukturu. Tu udává systematický název.
Nám známý nitroglycerin chemik pojmenuje jako 1,2,3-tri-nitro-oxypropan a TNT pak jako 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen. Podívejme se
teď, jak se takové názvy tvoří.
Jako každý systém, i názvosloví organických sloučenin využívá několik termínů. Rozdělte se
do skupinek po třech a pokuste se ve skupině na základě uvedených příkladů definovat
příslušné pojmy.

1. hodina
II) Základní pojmy (pro počet žáků/3)
Skupina A – hlavní řetězec
Podívejte se pozorně na následující příklady a zkuste vytvořit definici hlavního řetězce.
Acyklické uhlovodíky:
CH3

Cl

CH3

CH

CH

CH

H3C

CH

CH2

CH3

Cl

CH
H3 C

CH3

CH3

CH

CH

CH

CH

CH3

H2 C
H3 C

H3C

Cyklické uhlovodíky:

CH2
H2 C

CH3

CH2
CH3

CH3
CH3
Doplňte:
Hlavní řetězec je:
u acyklických sloučenin:

u cyklických sloučenin:

Až budete mít vytvořenou vlastní definici, vypracujte příklad a otočte list.
Př. Zakroužkujte hlavní řetězec u následujícího uhlovodíku:

CH3

1. hodina
Hlavní řetězec:
U acyklických sloučenin je to řetězec ………………………………….
U cyklických sloučenin řetězec ………………………………….
Př. Dáda, Lucie, Nikča, Štěpán měli zakroužkovat nejdelší řetězec. Rozhodněte, kdo z nich
měl pravdu.
1. Dáda

2. Lucie

3. Nikča

4. Štěpán

1. hodina
II) Základní pojmy (pro počet žáků/3)
Skupina B - lokant
Podívejte se pozorně na následující příklady a zkuste vytvořit definici lokantu.

CH3

Cl

CH3

CH

CH

CH

2

H3C
1

4

6

CH

CH

3

5

CH2

CH3

CH3
7

H3C

4-chlor-3-ethyl-2,5,6-trimethylheptan
Doplňte:
Lokant je:

Až budete mít vytvořenou vlastní definici, vypracujte příklad a otočte list.
Př. Napište hodnotu lokantu uhlíku, na kterém je v ukázkové molekule navázán chlor.

1. hodina
Lokant: číslo udávající ……………………………………….. v molekule.
Př. Doplňte do názvu lokanty.

Br

Cl
3

5

H3C

4

CH

CH

1
2

CH2

CH2

F
…..-brom-…..-chlor-…..-fluorpentan
Př. S využitím daných substituentů!!! Vytvořte vzorec 2-brom-3-chlor-4-ethyl-5methylhexan.
−Cl
−CH3
−Br
−CH2CH3

H3C
CH3

1. hodina
II) Základní pojmy (pro počet žáků/3)
Skupina C – substituent
Podívejte se pozorně na následující příklady a zkuste vytvořit definici substituentu.

H
H3C

CH3
Cl
CH3
H
H
C
C
C
CH3
C
C
Cl
H
H
CH2
CH3

Doplňte:
Substituent je:

Až budete mít vytvořenou vlastní definici, vypracujte příklad a otočte list.
Př. Kolik substituentů je vázáno na ukázkovém vzorci?..................................
Kolik různých substituentů je na něm vázáno?....................................

1. hodina
Substituent je………………..nebo skupina……………., která nahrazuje jeden nebo více
atomů ………. v základní struktuře uhlovodíku nebo v charakteristické skupině.
Př. Zakroužkujte, v kterém z těchto příkladů může jít o substituenty.
H2O

−OH CH4

Cl2

NH2− CH3− NH3

Cl−

8.2. Příloha 2: Pracovní list k druhé hodině
III) Názvosloví nasycených acyklických uhlovodíků (pro počet žáků/3)
Vytvořte nové skupiny po třech tak, aby v každé byl zastoupen člen skupiny A, B, i C.
Navzájem si nejlépe na vlastních příkladech vysvětlete význam pojmů hlavní řetězec,
lokant a substituent. Všechny pojmy i jejich významy si zaznamenejte do sešitu.
Zůstaňte již ve stejných skupinách. Každý člen může skupinu opustit a přidat se k jiné,
nebo jednoduše jít k ostatním skupinám pro inspiraci a vrátit se.
Na základě níže popsaných příkladů se pokuste definovat základní pravidla pro
pojmenování uhlovodíků.
a) Přehled základních alkanů (do C12)
Nasycené uhlovodíky se nazývají alkany. Atomy v těchto sloučeninách jsou spojeny
výhradně jednoduchými vazbami. Názvy prvních čtyř jsou dány historicky, další jsou
odvozovány pomocí řecké případně latinské násobící číslovky.
Základním uhlovodíkem je plyn tvořící více než 90 % zemního plynu, vzniká také při
anaerobním rozpadu organických látek (při pěstování rýže nebo sóji, v žaludku krav
apod.) - jedná se o ………………. Druhým nejjednodušším uhlovodíkem je …………….
Třetím a čtvrtým uhlovodíkem jsou taktéž plyny, jejichž směs se v ocelových bombách
využívá jako palivo v kuchyni nebo např. kempingových vařičích. Jedná se o uhlovodíky
………… a …………. Jak je ovšem vidět, i tyto názvy mají něco společného.
Od řecké číslovky 5 (vzpomeňte si na název např. skalice modré CuSO4 · 5 H2O) je
odvozen název uhlovodíku …………….
Doplňte řadu homologů do 10.
U čísla 10 si vzpomeňte třeba na
předponu, kterou používáte
v obchodě v souvislosti s hmotností,
když si kupujete šunku nebo sýr.

Název uhlovodíku s vyšším počtem uhlíků než 10 se tvoří přidáním další číslovky před
název uhlovodíku s deseti uhlíky.
Doplňte následující pravidlo:
Názvy acyklických nasycených uhlovodíků (alkanů) tvoříme přidáním koncovky
……… k …………………….
Doplňte názvy alkanů podle počtu uhlíků v řetězci:
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Výsledky porovnejte s ostatními skupinami.

11.
12.
…

2. hodina
b) Rozvětvené a nerozvětvené řetězce.
Rozdělte vzorce uhlovodíků na rozvětvené a nerozvětvené, zakroužkujte rozvětvené řetězce a
pod vzorce nerozvětvených uhlovodíků napište název.

c) Vlastní pojmenování alkanů
Podle příkladů doplňujte pravidla a vyznačte barevně hlavní řetězec.
Volba hlavního řetězce

H3C

CH3
H3C

H3C

CH3

H3C

CH3
4-ethyloktan
3-butylhexan

3-ethyl-5-methylheptan
2,4-diethylhexan
PRAVIDLO 1:

Při rozlišování substituentů a hlavního řetězce volíme jako hlavní řetězec ten
……………………….
Př. Zakroužkujte správný název této sloučeniny.
CH3
H3C

a) 2-ethyl-6-propyldekan
b) 5-hexyl-5-methyloktan
c) 3-methyl-7-propylundekan

H3C
CH3

Tuto látku byste mohli najít
v nádrži letadel, např.
petrolej je směsí podobných
rozvětvených alkanů.

2. hodina
Názvy substituentů odvozených od uhlovodíků

CH3-

CH3CH2-

methyl

ethyl

cyklobutyl

PRAVIDLO 2:
Hlavní

řetězec na sobě nese ………………….. v podobě uhlovodíkových zbytků

(vznikají odtržením atomu vodíku od základního uhlovodíku), jejich název se vytvoří
odtržením koncovky uhlovodíku –an a přidáním koncovky …………… k názvu
základního uhlovodíku. Obecně je pak nazýváme alkyly.

Př. Zakroužkujte vzorec butylu.
H3C–CH2–CH2–

H3C–CH2–CH2–CH2–

H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–

Př. Nakreslete vzorec hexylu a cyklopentylu.

Pro následující alkyly se v praxi
používají tyto zjednodušené
(semitriviální) názvy:
CH3

H3C
H3C

CH

C
CH3

H3C

isopropyl-

terc-butylCH3

H3C
CH2
H3C

H3C

C

CH2

CH3

isobutyl-

neopentyl1

2. hodina
Zápis substituentů
Cl

CH3
CH3

H3C

H3C

CH3

H3C

CH3

CH3

2-chlorpentan

2-methylbutan

3-ethylhexan

4-chlorpentan

3-methylbutan

4-ethylhexan

Pamatujete si ještě, co je
to lokant a substituent?
PRAVIDLO 3:
Jednotlivé substituenty píšeme před název hlavního řetězce s příslušným ………….,
který vyjadřuje polohu substituentu na hlavním řetězci. V zápisu je od substituentu
oddělujeme …………. . Název substituentu a hlavního řetězce ………………………. .
Př. Nakreslete vzorec:
3-ethylheptan

2-brompentan

Číslování substituentů
CH3
CH3

Cl

CH3

H3C

Cl

CH3

H3C

Br

CH3

4-brom-5-chlor-3-ethyloktan

2-chlor-5-ethyl-4-propylheptan

5-brom-4-chlor-6-ethyloktan

6-chlor-3-ethyl-4-propylheptan

PRAVIDLO 4:
Číslujeme vždy tak, aby součet hodnot lokantů byl ..............................................
Substituenty začínáme zapisovat vždy podle ………………….

2. hodina

H3C

Př. Pojmenujte:

CH3
CH3

CH3

Větší počet stejných substituentů

2,2-dimethylbutan

2,3-dimethylpentan

2,3,4-trimethylhexan

PRAVIDLO 5:
Je-li na hlavním řetězci substituováno více stejných skupin, jejich polohu na řetězci
vyjádříme …………………… oddělenými čárkou a počet stejných skupin vyjádříme
…………………. z řečtiny. Lokant uvádíme pro každý substituent.
Př. Pojmenujte a vytvořte vzorec:
H3C

2,2,4,4-tetramethylpentan

trichlormethan

CH3
CH3

CH3

Trichlormethan se ve
20. století používal
k uspávání pacientů
před operací.

Větší počet různých substituentů

Br

Cl

H3C

CH3
CH3

H3C
Br

CH3

2,3-dibrom-4-chlor-5,6-dimethyloktan

H3C
H3C

CH3
CH3 Cl

4-chlor-3-ethyl-2,2,-dimethylpentan

2. hodina
Do pravidla 6 doplňte tyto pojmy:
lokanty – abeceda – řetězec – uhlovodík – předpona – substituent
PRAVIDLO 6:
Je-li uhlovodík substituován více různými substituenty, před názvem hlavního řetězce je
řadíme

podle

……………….,

rozhodující

roli

hraje

název

samotného

…………………………., nikoli násobící …………………. Hlavní …………… číslujeme
tak, aby byl součet ……………. co nejnižší.
Na následujících příkladech si ověřte, jestli jste všechna pravidla pochopili správně.
Př. Pojmenujte následující vzorce sloučenin.
H3C
H3C

CH3
CH3

CH3

Br

CH2
Cl

Cl

CH3

CH3
H3C
CH3

CH3

Br

Br

Př. Vytvořte vzorec 2-brom-3-chlor-2,3-dimethylbutanu.

Nezapomeňte na
domácí úkol!
DÚ: z tohoto pracovního listu zpracujte přehledný soupis pravidel pro tvoření
názvosloví. Barevně přitom zdůrazněte části textu důležité pro správné použití pravidel.

Příloha 3: Dotazník učitelé
Vážený pane učiteli, vážená paní učitelko,
prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká Vašeho názoru na pracovní listy k výuce
organického názvosloví.
Materiál je reakcí na v současnosti protěžované, inovativní metody rozvíjené samozřejmě i ve
výuce chemie. Přestože je dril velice efektivním např. při výuce násobilky nebo vyjmenovaných
slov, domníváme se, že výuku organického názvosloví lze pojmout i jinak. Z tohoto důvodu vznikl
konstruktivně pojatý materiál, který běžný vyučovací postup poněkud obrací.
Text je postaven na vlastní práci žáků, kteří v různých skupinkách odhalují nejprve základní pojmy
potřebné pro práci s organickým názvoslovím, následně i samotná pravidla pro tvorbu názvosloví.
Vytvářejí si tak pravidla sami, následně se cvičí v pojmenovávání jednotlivých sloučenin.
Materiál je prvním ze zamýšlené řady. Je zaměřen na názvosloví alkanů. Je rozvržen na dvě
vyučovací hodiny, podklady k nim jsou přiloženy ve dvou souborech.
Předem děkujeme za vaše podněty, konstruktivní kritiku či názory na celý výukový materiál.
Napomohou nám materiál vyladit a, budou-li ohlasy pozitivní, namotivují nás k tvorbě další části
metodiky.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Lucie Musilová
Katedra chemie a didaktiky chemie,
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolik hodin chemie týdně celkem vyučujete?
Kolik vyučovacích hodin věnujete organickému názvosloví?
Používáte k výuce názvosloví učebnice nebo jiné materiály? Pokud ano, jaké?
Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Celková náročnost pracovních listů je přiměřená znalostem
a schopnostem žáků gymnázií.

☐

☐

☐

☐

Dvě vyučující hodiny jsou pro práci s prac. listy dostačující.

☐

☐

☐

☐

Pracovní listy mohou být pro žáky atraktivní.

☐

☐

☐

☐

Moderní metody lze uplatnit při výuce organického
názvosloví.

☐

☐

☐

☐

Názvosloví se žáci nejlépe naučí, když jim učitel předá
pravidla a následně názvosloví procvičuje.

☐

☐

☐

☐

Názvosloví je neoblíbenou součástí učiva chemie.

☐

☐

☐

☐

Pracovní listy bych sám/sama využil/a ve výuce.

☐

☐

☐

☐

Ohodnoťte celkové zpracování pracovních listů známkou.

1

2

3

4

5

