
Příloha A

Schéma  ta a příklad, znázorňující postup práce při aplikaci výzkumné (vědecké) metody  

Schéma vhodné pro mladší žáky (jednodušší terminologie)

Jednoduchý příklad, na kterém lze žákům vysvětlit metodu práce, procvičit formulaci hypotézy a procvičit 
návrh možných experimentů k jejímu ověření:

Situace: Dvojčata Jakub a Jan pozorují určitý pravidelně se opakující jev – každou středu odpoledne jsou při hodině chemie 
velmi ospalí.

Formulují otázku k vědeckému prozkoumání: Proč jsme každou středu při chemii tak ospalí?

Na základě známých skutečností formulují možné hypotézy, jež ovšem musejí být vědecky ověřitelné:
- Hypotéza 1: Jsme ospalí, protože hodina začíná hned po polední přestávce a náš organismus v této době tráví vydatný  

školní oběd, doplněný několika tatrankami.
- Hypotéza 2: Jsme ospalí, protože sedíme v zadních lavicích u okna, daleko z dohledu krátkozrakých očí pana 

profesora, snadno tak podléháme své zavrženíhodné pasivitě.
- Hypotéza 3: Jsme ospalí, protože sedíme v řadě u okna a odpolední slunce nás zahřívá a uspává.
- Hypotéza 4: Jsme ospalí, protože vaše hodiny, pane profesore, jsou STRAŠNĚ NUDNÉ!
- Hypotéza 5: Jsme ospalí, protože máme v úterý večer taneční a ve středu ráno začínáme nultou hodinou, takže se 

v noci na středu nikdy nevyspíme.

pozorování

otázka nebo problém

hypotéza nebo předpověď

pokus k jejímu ověření

výsledek nepotvrzuje 
platnost hypotézy

výsledek potvrzuje 
platnost hypotézy

naše zvědavost byla 
uspokojena

naše zvědavost 
nebyla uspokojena

nové téma



Dalším krokem je návrh a realizace experimentů k ověření formulovaných hypotéz. V každém navrhovaném pokusu bude Jakub 
sloužit jako kontrolní vzorek a Jan bude testovat proměnné hodnoty:

- Pokus 1: Jakub se nají před hodinou jako obvykle, Jan zůstane hladový.
- Pokus 2: Jakub bude sedět vzadu jako obvykle, Jan si sedne do první lavice uprostřed.
- Pokus 3: Jakub se oblékne jako obvykle, Jan přijde na hodinu v plavkách a posadí se do nechladnějšího kouta učebny.
- Pokus 4: Jakub přijde na hodinu jako obvykle, Jan se uleje ze školy.
- Pokus 5: Jakub jde ráno do školy jako obvykle, Jan přijde až v 11 hodin.

Výsledek, který by v každém uvedeném případě podpořil danou hypotézu: Jakub je ospalý, Jan není ospalý.

(Poznámka: Samozřejmě jim nemohou k serióznímu výzkumu stačit pouze jednotlivé pokusy, ať už je jejich výsledek jakýkoli,  
proto si v další sérii pokusů dvojčata vymění úlohy, zapojí do projektu další spolužáky atd. Jakmile shromáždí dostatečné  
množství podkladů a dat, mohou přistoupit k dalšímu kroku, kterým je vyhodnocení experimentální činnosti a případná revize 
formulovaných hypotéz.)

Schéma vhodné pro starší žáky (složitější terminologie, včetně termínů přírodní zákon a vědecká teorie)

Toto schéma naznačuje, že experimentální činnost je v oblasti vědeckého poznání zcela jednoznačně nezastupitelnou činností. 

Je ovšem vhodné žákům zdůraznit, že není v moci žádného experimentu dokázat správnost určité teorie. Bez ohledu na to, kolik 
pokusů nám poskytlo výsledky, které jsou s naší teorií v souladu, je zde stále možnost, že výsledky jiných pokusů s ní budou 
v rozporu.
Proto také se ve výzkumné práci vždy zaměřujeme na způsob, jak formulovanou hypotézu nebo teorii experimentálně vyvrátit.
Na druhou stranu je i nedokonalá teorie obvykle užitečná, přinejmenším alespoň do té doby, než se nepodaří vytvořit teorii 
lepší.

otázka nebo problém

kvantitativní a kvalitativní výchozí údaje

hypotéza

experiment

výsledky hypotézu vyvracejí výsledky hypotézu potvrzují

revize hypotézy zákon

teorie

modifikace teorie a nové experimentální ověřování



Příloha B

Periodický systém prvků

Praktická úloha pro dvojice žáků/ studentů.

Poznámky pro učitele:

Toto cvičení usnadňuje pochopení periodického zákona, vlastností prvků jednotlivých skupin a zároveň 
rozvíjí schopnosti logického uvažování žáků a studentů.
Je vhodné ho provést na úvod příslušné kapitoly učiva jako první krok induktivní výuky.

Značky ani názvy prvků nejsou uvedeny, zbytečně by to odvádělo pozornost žáků, a navíc se tím poněkud 
sníží snaha podvádět při provádění daného úkolu.
Je však užitečné žákům předem vysvětlit, že všechny potřebné údaje naleznou a vyvodí ze zadané tabulky.

Z téhož důvodu neuvádíme ani relativní atomové hmotnosti prvků.

Předpokládané předchozí vědomosti žáků:
- vědět, co je to chemický prvek, fyzikální a chemická vlastnost prvku
- vědět, co je to chemická reakce
- vědět, co je skupenství látky
- vědět, co je teplota tání a varu látky
- vědět, co je rozpustnost látky ve vodě
- vědět, že některé látky mohou s vodou reagovat
- vědět, co je elektrická vodivost
- znát pojmy kov, nekov
- vědět, že prvky zařazené do stejných skupin mají podobné vlastnosti, nebo že se daná vlastnost 

prvků  jedné skupiny určitým způsobem vyvíjí (stoupá/klesá apod.).

Při provádění úlohy si žáci nemusí vědět rady u jednoho z prvků (Br), bude-li daná látka za laboratorní  
teploty kapalná nebo plynná, protože mají v zadání uvedenu pouze teplotu tání: -7,2 °C.
Budou-li se vás na to ptát, řekněte jim: „Napište tedy, že prvek může být v kapalném nebo plynném 
skupenství.“

Učitel žákům rozdá k vypracování nejprve část A zadání, po jejím ukončení pak část B.
Při řešení části A žáci nemají k dispozici periodickou tabulku prvků (tato tabulka nevisí ani na zdi), ani 
jiné chemické a fyzikální tabulky, ani učebnice.
K provedení části B naopak žáci tabulky budou potřebovat.

Zadání pro žáky:



D.I. Mendělejev vytvořil svoji periodickou tabulku prvků na základě jejich relativní atomové hmotnosti a jejich vlastností. 
V době, kdy svoji práci publikoval (1871), ještě nebyly objeveny všechny prvky, ani nebyla známa stavba atomu.
Periodická tabulka však Mendělejevovi umožnila předpovědět, jaké vlastnosti budou některé z těchto prvků mít a dokonce i 
napovědět, kde by bylo možné tyto dosud neznámé prvky hledat.

V následující práci budeme porovnávat vlastnosti (a jejich vývoj) u 15 „známých“ prvků a poté se pokusíme zařadit 8 prvků 
„neznámých“ do prázdných míst v tabulce.
Prvky s podobnými vlastnostmi, patřící do stejné skupiny jsou umístěny ve sloupcích tabulky. 
Některá místa v tabulce zůstanou prázdná i po zařazení „neznámých“ prvků.

Část A

V tabulce jsou uvedeny některé charakteristiky jednotlivých prvků v tomto pořadí:

(některé údaje mohou chybět)

1) Prohlédněte si  hodnoty teploty tání jednotlivých prvků a odhadněte jejich skupenství za laboratorní teploty. Odpověď 
zdůvodněte. Své odpovědi zaznamenejte na příslušné místo v tabulce, není-li zde již uvedeno.

2)  Porovnejte vlastnosti prvků v jednotlivých sloupcích tabulky (skupinách prvků) a pokuste se slovy formulovat jejich 
vývoj. (např. : „Prvky v xtém sloupci tabulky jsou za laboratorní teploty plyny/kapaliny/pevné látky, dobře vodí/nevodí el.  
proud, jsou/nejsou rozpustné ve vodě, jejich teploty tání jsou vysoké/nízké/stoupají/klesají,jejich hustota…, Domníváme se, že  
to jsou kovy/nekovy…)
Své závěry o každé skupině zaznamenejte na papír.

0,000 18

velmi špatná
-269 °C
nerozpustný

pevná látka
0,534
měkký
dobrá
180 °C
reaguje

2,24
měkký, křehký
dobrá
3 237 °C
nerozpustný

plyn
0,000 90

velmi špatná
-248 °C
nerozpustný

0,971
měkký
dobrá
98 °C
prudce reaguje

plyn
0,003 21

velmi špatná
-101 °C
malá

plyn
0,001 78

velmi špatná
-189 °C
nerozpustný

0,86
měkký
dobrá
64 °C
reaguje výbušně

8,96
měkký
výborná
1 083 °C
nerozpustný

3,12

velmi špatná
-7,2 °C
velmi málo rozpustný

pevná látka
10,49
měkký
výborná
961 °C
nerozpustný

7,30
měkký
dobrá
232 °C
nerozpustný

4,94
měkký
velmi špatná
114 °C
velmi málo rozpustný

plyn
0,005 85

velmi špatná
-112 °C
nerozpustný

11,4
měkký
dobrá
327 °C
nerozpustný

skupenství
hustota  (g/cm3)
tvrdost
el. vodivost
teplota tání
rozpustnost/reakce s H2O



3) Rozstříhejte tabulku s 8 „neznámými“ prvky  a pokuste se je zařadit na prázdná místa v tabulce. Své rozhodnutí 
zdůvodněte.  Ukažte svou práci vyučujícímu.

pevná látka
19,3
měkký
výborná
1 063 °C
nerozpustný 

plyn
0,009 73

velmi špatná
-71 °C
nerozpustný

pevná látka
1,53
měkký
dobrá
39 °C
reaguje výbušně

pevná látka
5,32
křehký
polovodič
937 °C
nerozpustný

1,87
měkký
dobrá
28 °C
reaguje výbušně

2,33
křehký
polovodič
1 410°C
nerozpustný

0,001 70

nevodič
-220 °C
reaguje

plyn
0,003 73

velmi špatná
 -157 °C
nerozpustný

Část B

1) Prvky, se kterými jste pracovali, naleznete v periodické tabulce ve skupinách I.a, IV.a, VII.a, VIII.a, a I.b. Vyhledejte 
v učebnici vlastnosti prvků těchto skupin a označte jednotlivé sloupce tabulky příslušnými symboly.

2) Vezměte si periodickou tabulku prvků a doplňte podle ní značky „známých“ i „neznámých“prvků. Porovnejte pro 
kontrolu jejich hustoty a teploty tání s hodnotami uvedenými v periodické tabulce.

Řešení:

                     1.    11.         14.   17.        18.

plyn
0,000 18
                                 He
velmi špatná
-269 °C
nerozpustný

pevná látka
0,534
měkký                        Li
dobrá
180 °C
reaguje

pevná látka
2,24
měkký, křehký          C
dobrá
3 237 °C
nerozpustný

plyn
0,001 70
                                  F
nevodič
-220 °C
reaguje

plyn
0,000 90
                                 Ne
velmi špatná
-248 °C
nerozpustný

pevná látka
0,971
měkký                       Na
dobrá
98 °C
prudce reaguje

pevná látka
2,33
křehký                       Si
polovodič
1 410°C
nerozpustný

plyn
0,003 21
                                 Cl
velmi špatná
-101 °C
malá

plyn
0,001 78
                                 Ar
velmi špatná
-189 °C
nerozpustný

pevná látka
0,86
měkký                       K
dobrá
64 °C
reaguje výbušně

pevná látka
8,96
měkký                     Cu
výborná
1 083 °C
nerozpustný

pevná látka
5,32
křehký                      Ge
polovodič
937 °C
nerozpustný

kapalina
3,12
                                 Br
velmi špatná
-7,2 °C
velmi málo rozpustný

plyn
0,003 73
                                 Kr
velmi špatná
 -157 °C
nerozpustný

pevná látka
1,53
měkký                      Rb
dobrá
39 °C
reaguje výbušně

pevná látka
10,49
měkký                     Ag
výborná
961 °C
nerozpustný

pevná látka
7,30
měkký                      Sn
dobrá
232 °C
nerozpustný

pevná látka
4,94
měkký                      I
velmi špatná
114 °C
velmi málo rozpustný

plyn
0,005 85
                                 Xe
velmi špatná
-112 °C
nerozpustný

pevná látka
1,87
měkký                      Cs
dobrá
28 °C
reaguje výbušně

pevná látka
19,3
měkký                     Au
výborná
1 063 °C
nerozpustný

pevná látka
11,4
měkký                      Pb
dobrá
327 °C
nerozpustný

plyn
0,009 73
                                 Rn
velmi špatná
-71 °C
nerozpustný



Příloha C

Přesné a věcně správné vyjadřování

Cvičení 1

1) Magnet přitahuje železo.

2) Špenát obsahuje železo.

Závěr : Jestliže oba výroky platí, měl by magnet přitahovat špenát.

Proveďte pokus, interpretujte jeho výsledky.

(Návod:  Upřesněte význam termínu železo v obou prohlášeních.)

Cvičení 2

1) Fluor je velmi nebezpečný: prudce reaguje s vodou (za vzniku fluorovodíku a kyslíku).
2) Fluor pomáhá předcházet vzniku zubního kazu, proto se přidává do pitné vody.

Vysvětlete a upřesněte. 
Upravte obě tvrzení tak, aby nebyla v rozporu.

Cvičení 3 -  kritický rozbor textu

Nezávislé sdružení odebralo vzorky půdy v blízkém okolí chemické továrny. Jejich analýza prokázala 
zvýšený obsah chloridů. Mluvčí sdružení se domnívá, že opětovně dochází k nekontrolovanému úniku 
vysoce toxického chloru z továrny. Obyvatelé okolních vesnic se obávají o své zdraví.

Odpovězte na otázky:

Jaké je stanovisko autora?

Čím autor své tvrzení dokládá?

Jak je možné mu oponovat?

Zapomněl vzít něco v úvahu?

Co by si o vyslovených názorech mysleli jiní odborníci?



Příloha D

Rozlišení faktických údajů a osobního názoru

Fakta
jsou údaje nebo prohlášení, která můžeme dokázat nebo doložit, nebo skutečnosti a události, jež opravdu nastaly. K jejich 
ověření a upřesnění můžeme použít například encyklopedie, slovníky, učebnice atd., nebo je někdy můžeme ověřit sami (např. 
pokusem). 
Například: 
Diamant je jednou z modifikací uhlíku. (můžeme ověřit v encyklopedii)
Uhlík je chemický prvek. (můžeme ověřit v periodické tabulce prvků, učebnici atd.)
Cukr je rozpustný v čaji. (můžeme ověřit experimentálně)

Názory
vyjadřují něčí osobní mínění nebo postoj k něčemu a nemusí být nutně vždy založeny na logické úvaze.
Například: 
Diamant je krásný (ošklivý).
Chemie je škodlivá.
Každý atom kovu v našem těle čeká na oživení.

Schopnost rozlišit skutečnosti a názory je velmi důležitá pro rozvoj kritického myšlení.

Někdy máme sklon pokládat obecně rozšířené názory za fakta (například: sůl je nad zlato).

Abychom si lépe ujasnili a utřídili, která prohlášení uvedená v  textu, diskuzi, apod. jsou fakta a která jsou názory, můžeme 
použít například přehlednou tabulku:

OVĚŘITELNÁ  FAKTA ZPŮSOB OVĚŘENÍ NÁZORY

Diamant je nejtvrdší nerost. 

Sůl (NaCl) je rozpustná ve vodě.

Ocet je roztok kyseliny octové.

Sacharóza je bílá krystalická látka sladké 
chuti.

Rubín je odrůda korundu Al2O3

stupeň tvrdosti 10 – zdroj 
encyklopedie

pokusem

učebnice chemie

učebnice chemie, pokusem

encyklopedie, učebnice geologie

Opály přinášejí smůlu.

Sůl je nad zlato.

Ocet je hnusně kyselý.

Cukr jsou jenom prázdné kalorie.

Rubín je krásnější než topaz.

Cvičení:

V následujícím článku vyhledejte fakta a názory.

Vitaminy léčí organismus a chrání jej před vážnými poruchami, dodávají nám energii a oživují 
látkovou výměnu. Podílejí se totiž podstatnou měrou na metabolismu všech 70 bilionů našich buněk. 
Mají jedinečnou vlastnost, dokáží probudit mrtvé k životu. Představme si atom zinku, který se 
pohybuje v krvi - je absolutně mrtvý jako běžný kov. Sotva se však spojí s molekulou vitaminu, 
dojde náhle, během miliardtiny vteřiny, a nebo ještě rychleji, k jeho obživnutí. Každý atom kovu 
v našem těle čeká na podobné oživení. Bohužel mnohdy marně, neboť to, co jíme, má příliš nízký 
obsah vitaminů, a látková výměna tak zůstává mrtvá. Bez vitaminů strádají naše buňky stejně jako 
květiny, které nezaléváme!!



Příloha E

Příklady některých grafických organizérů pro výuku chemie

Možné řešení Výhody Nevýhody Zhodnocení

1.

2.

3.

4.

Atd.

Problém:

Nejlepší řešení:



Téma:

Úloha:

Než začneme:

Východiska a princip:

Postup:

Řešení a výsledky:

Závěr:

Vyhodnocení:























































































































































Příklady a charakteristika

Pojem:

Definice:

Příklady:

Je to jako:



Kontext a souvislosti

Definice:

Tohle to je - příklady: Tohle to není:

Kontext – tento termín naleznu v: Souvislosti – vybavím si ho v souvislosti s:

termín



Porovnání

V čem se liší
Co je stejné

V čem se liší

Termín 1 Termín 2



Příloha F

Příklady úryvků pro práci s textem – porovnání různých stylů:

Text A

Sodík je degenerovaný kov: je kovem pouze v chemickém slova smyslu, rozhodně jím není  
v duchu běžného hovoru. Není ani tvrdý, ani pružný, je dokonce možné ho hníst jako vosk; 
neleskne se, nebo přesněji: leskne se pouze tehdy, je-li uchováván s maniakální opatrností,  
protože jinak se na vzduchu během několika vteřin pokrývá ošklivou hrubou krustou; ještě 
rychleji reaguje s vodou, na jejímž povrchu plave (kov, který plave na vodě!) ve frenetickém 
tanci, při němž se uvolňuje vodík.

Primo Levi: Le systeme periodique

Text B

Sodík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov, který lze krájet nožem. V Mohsově stupnici 
tvrdosti má sodík hodnotu menší než 1 (je měkčí než mastek i lithium). Sodík dobře vede 
elektrický proud i teplo, je lehčí než voda a plove na ní. Elementární kovový sodík lze 
dlouhodobě uchovávat např. překrytý vrstvou alifatických uhlovodíků jako petrolej nebo 
nafta, s nimiž nereaguje. Sodík rychle a silně reaguje s kyslíkem i vodou a v přírodě se s ním 
proto setkáváme pouze ve formě sloučenin. Reakce sodíku s vodou je natolik exotermní, že 
unikající vodík reakčním teplem obvykle samovolně explozivně vzplane.

Wikipedie

Text C

Sodík je měkký, voskový, stříbřitý reaktivní kov. Jako jiné 
alkalické kovy, kov sodíku je měkký, lehký-váha, stříbřitý bílý, 
reaktivní kov. Kov sodíku plave na vodě a reaguje s tím násilně, 
uvolňovat teplo a hořlavý vodíkový plyn. Sodíková prášková forma je 
velmi výbušná ve vodě a je jed když uncombined nebo se spojil s 
mnoha dalšími prvky. Tento kov by měl být se ovládal opatrně vždy. 
Sodík musí být uložen jeden v ochranném prostředí, nebo pod kapalným 
uhlovodíkem takový jako minerální olej nebo petrolejka. 

Experimentální strojový překlad - http://sodik.navajo.cz/

…………………………………………………………………………………………………..
Příklady otázek pro práci s textem:

1) O jaký typ dokumentu se jedná?
Komu je pravděpodobně určen?
Jaký celkový dojem vytváří?
Co nám chce jeho autor sdělit?
Proč vypovídá právě takto?
Co musí čtenář znát, aby textu porozuměl?
Jak a v čem by se text lišil, kdyby byl vytvořen v jiném kontextu a pro jiný účel?
Jak jinak by dokument mohl vypovídat totéž?

2) Napište text k heslu „Sodík“ pro dětskou encyklopedii.
Zvolte k němu vhodnou ilustraci.
Celé heslo i s ilustrací připravte ve formě plakátu na čtvrtku velikosti A4.

3) Který z uvedených textů je pro mě nejnázornější a proč?

http://petrolejka.navajo.cz/
http://vodik.navajo.cz/
http://kov.navajo.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod?k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exotermn?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl?k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod?ky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick?_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov


Příloha G

Práce s textem – příklady možných otázek, ze kterých vybíráme, jsou uvedeny na následující straně. Žáci odpovídají na 
stanovené otázky a své odpovědi zdůvodňují (proč si myslím, že to tak je, jak vím, že to tak je). 

Text 1

„ Chcete-li správně vyložit každý jed, co pak tedy není jedem? Všechny věci jsou jed a nic není bez jedu, pouze dávka 
rozhoduije, že věc není jedem.“

Theophrastus von Hohenheim (1493 – 1541)

Text 2

Použití přírodních produktů nebo extraktů k léčení nemocí znamená většinou podávat řadu často velmi odlišně působících látek. 
Navíc dávky jednotlivých složek, obsažené ve stanoveném množství přírodního produktu,  mohou silně kolísat v závislosti 
na zeměpisném původu (biotopu), době sklizně i na době a podmínkách skladování.
……

Nakonec ve snaze získat látky s optimálními farmakologickými vlastnostmi, jsou syntetizovány deriváty originálních 
přirozených látek. Tak jsou vyvíjena nová léčiva, která jsou ve srovnání s originálními látkami terapeuticky výhodnější.

Lüllmann H. a kol.: Barevný atlas farmakologie, Grada 2001

Text 3

„Jaký je rozdíl mezi přírodními a umělými vitamíny?“ 
Ačkoli jsou chemické analýzy obou druhů většinou téměř stejné, přírodní látky obsahují další bioenergetické 
látky, které v chemických přípravcích nejsou. Ty jsou vyrobeny na základě chemických analýz a co nejsme 
schopni takto identifikovat, nemůžeme ani vyrobit. A navíc, CHEMIE JE KOLEM NÁS DOST!! 

- Např. umělý vitamín C je jen kyselina askorbová a nic víc. Přírodní vitamín C obsahuje celý C vitamínový 
komplex s bioflavonoidy, které zvyšují jeho účinek.   

- Nebo přírodní vitamín E obsahuje nejenom alfa-, ale i všechny tokoferoly a jeho účinek je tak vyšší než jeho 
chemická kopie. 

Podle významného alergologa Dr. Therona G. Randolpha může sloučenina připravená chemicky, vyvolat 
u lidí na ni citlivých alergickou reakci, zatím co stejnou sloučeninu přírodního původu tolerují naprosto 
bez problémů. 

ABC Zdravé výživy : http://zdrava-vyziva.php5.cz/dotazy.htm

Text 4
Škola nakupování MF Dnes - Nebezpečí: Domov plný chemie 
Víte, jaké chemikálie jsou ve výrobcích, které kupujete? 
Nová elektronika už bez chemikálií
Nebezpečné chemikálie v prachu z kanceláří i bytů
Toxické látky jsou všude kolem nás
Toxický domov

Titulky novinových článků z denního tisku (Lidové noviny, MF Dnes atd.)



Typy otázek, na něž v dokumentu vyhledáváme odpověď

Účel dokumentu
- O čem text vypovídá? Jak to víme?
- Komu je (pravděpodobně) určen a proč?
- Proč ho čteme (zkoumáme) my?
- Co nám chce autor sdělit?

Struktura dokumentu
- Jaká je jeho struktura a hlavní rysy?
- O jaký typ dokumentu se jedná?
- Jaký celkový dojem vytváří?
- Jakých výrazových prostředků k tomu autor používá?
- Jak tyto výrazové prostředky používá?

Obsah dokumentu
- Jaké prvky (fakta, názory, situace...) dokument zobrazuje?
- Jakým způsobem je zobrazuje?
- Proč je zobrazuje právě takto?
- Jsou zde „bílá místa“, chybějící údaje nebo mezery?
- Co bylo vynecháno?
- Co zde postrádáme?
- Na co neklade důraz?

Smysl a cíl dokumentu
- Čeho chce text dosáhnout?
- K čemu se hodí?
- Je poctivý (fair)?
- Co musí čtenář znát, aby mu porozuměl?
- Jaká stanoviska vyjadřuje?
- Jaká stanoviska vylučuje nebo naopak zdůrazňuje?
- Jaký je vztah čtenáře a autora?
- O jaké autority se opírá?
- Proč vypovídá právě takto?

Kontext dokumentu
- Jaký světový názor dokument reprezentuje?
- Jak zobrazuje své vidění reality?
- Co je v něm reálné?
- Jak  a v čem by se lišil, kdyby byl vytvořen v jiné době nebo v jiném kulturním kontextu?

Tvůrce
- Kdo, s jakým cílem a přesvědčením pravděpodobně dokument vytvořil?
- Jaké znalosti a názory předpokládá autor u čtenáře? Jak to poznáme?

Interpretace
- Jaké jsou další možné interpretace dokumentu?
- Jakým způsobem kontext vzniku dokumentu ovlivňuje jeho interpretaci?
- Jak jinak by dokument mohl vypovídat totéž?
- Jak je možné mu oponovat?
- Co by si o vyslovených názorech mysleli jiní odborníci?



Příloha H

Příklady různých typů laboratorního řádu a pravidel bezpečné práce
ve školní laboratoři chemie

střední školy v ČR - (Chemický vzdělávací portál [http://chemie.gfxs.cz])
lyceum  - Švýcarsko
high school - USA
lyceum - Francie
mladší žáci ZŠ – návrh pro praktickou část výuky
Dotazník k bezpečnosti práce v laboratoři
Experimentální překlad pracovního řádu v laboratoři chemie vytvořený počítačem

Na těchto příkladech je zajímavý odlišný přístup ke zpracování stejného tématu, kterým je 
bezpečnost práce v laboratoři.

Jednotlivé dokumenty se liší nejen svou formou, ale do jisté míry i svým obsahem nebo 
přinejmenším tím, na co kladou důraz.





Laboratorní řád

1) Přesně dodržujte pracovní postup.
2) Laboratoř je pracovní místo, nikoli hřiště. Neohrožujte svou činností spolužáky.
3) Provádějte pouze ty pokusy, které zadal vyučující.
4) Jakoukoli nehodu nebo zranění je třeba ihned hlásit učiteli.
5) Do laboratoře je zakázáno vstupovat bez vyučujícího.
6) Žádný přístroj ani materiál nebude používán bez povolení vyučujícího.
7) Žádné chemikálie nepoužívejte dříve, než se seznámíme s jejich bezpečným zacházením.
8) Nikdy se nedotýkejte ničeho na demonstračním stole.
9) Je třeba znát zásady první pomoci, vědět, kde je lékárnička a jak ji použít.
10) Z laboratoře je zakázáno cokoli odnášet bez výslovného pokynu nebo povolení vyučujícího.
11) Při přelévání chemikálií ze zásobních lahví je třeba postupovat opatrně a informovat vyučujícího, 

pokud dojde k rozlití látky.
12) Přečtěte si celý návod dříve, než začnete provádět pokus.
13) Je třeba si ihned omýt pokožku, dojde-li k jejímu potřísnění jakoukoli chemickou látkou.
14) Zasažené oči okamžitě vypláchněte tekoucí vodou.
15) Nedíváme se  shora do zkumavek a při jejich zahřívání vždy otočíme jejich ústí směrem od všech 

osob v laboratoři.
16) Zkumavky plníme pouze do ¼ objemu a zahříváme shora (nikoli zdola).
17) K chemickým látkám nikdy nečicháme přímo.
18) V laboratoři je třeba vždy dobře větrat.
19) V laboratoři je třeba vždy nosit ochranný plášť a brýle.
20) Při používání těkavých látek vždy manipulujeme daleko od zdrojů ohně.
21) Veliké lahve s chemikáliemi nepřemisťujeme.
22) S nebezpečnými látkami, jako jsou například koncentrované kyseliny, je nutné zacházet s nejvyšší 

opatrností.
23) Kyselinu ředíme přidáním malých množství kyseliny do vody za stálého míchání. (Nikdy nelijte 

vodu do koncentrované kyseliny!!!)
24) Nespotřebované chemikálie NIKDY nevracíme do zásobních lahví (riziko kontaminace nebo reakce).
25) Horké sklo nejprve necháme vychladnout na podložce, než s ním budeme dále pracovat.
26) Skleněné trubičky nebo teploměry nikdy nezasouváme násilím do otvorů v gumových zátkách nebo 

do hadic. V případě potřeby použijeme glycerin nebo tuk na závity.
27)  Do koše odhazujeme pouze papír. Zbytky chemikálií, rozbité sklo apod. vyhazujeme do zvláštních 

nádob.
28) Než opustíme laboratoř vždy řádně umyjeme všechen použitý materiál a uklidíme své pracovní 

místo. Veškeré ztracené nebo rozbité vybavení je třeba nahlásit učiteli.
29) Zásobní lahve uložíme do přípravny na určené místo.
30) V laboratoři je zakázáno jíst nebo pít a po skončení práce je nutné si důkladně umýt ruce.
31) Elektrické spotřebiče používáme pouze pod dohledem učitele a podle jeho instrukcí.
32) Plynových kahanů ani stojanů se nelze dotýkat bezprostředně poté, co byly kahany vypnuty, mohlo 

by dojít k popálení.
33) Rozbité skleněné střepy nesbíráme rukama, ale použijeme lopatku a smetáček.



PRAVIDLA PRÁCE V     LABORATOŘI CHEMIE  

Raději bezpečnost než pozdní lítost

Určitá pravidla neporušujeme! 
 To se týká především těch, která je třeba  respektovat v chemické laboratoři. Tato pravidla slouží naší ochraně a jistotě a nikoli  
našemu omezování.

Nikdy nepipetuj ústy

Říkáš: „Je to jen voda,“ a máš pravdu. I když je to voda, jak čisté doopravdy je nádobí, které používáš? Jak čisté jsou pipety? Vzpomeň si, jak jsi 
je posledně ty sám jenom tak narychlo zvenku opláchl! 
Nauč se používat pipetovaní nástavec. 
Nepipetuj pusou ani doma! Benzín ani nafta se k tomu nehodí, jak všichni dobře vědí, a přesto kvůli nasávání nebezpečných látek pusou končí 
každý rok lidé v nemocnici, a nebo dokonce na hřbitově.
Znal jsem někoho, kdo nasával pusou vodu z vodní postele, aby ji vyměnil. Víš, co se do ní přidává? Uhlík 14. Ano, ten je radioaktivní. Takovou 
vodu ani nemůžeš dost rychle vyplivnout. Poučením je, že i některé zdánlivě neškodné látky mohou být nebezpečné.

Přečti si informace o bezpečném zacházení s     látkami, které používáš  

Seznam chemických látek je k dispozici v každé laboratoři. Nemůžeš nic zkazit tím, že se do něj podíváš. Tak si v něm najdi informace 
o látkách,se kterými pracuješ, a respektuj je!

Vhodně se obleč       (Nejsi ani na večírku, ani na výletě)

Žádné sandály, žádné šaty, které miluješ více než cokoli na světě, žádné kontaktní čočky. Dlouhé kalhoty jsou vhodnější než krátké, nebo než 
sukně. Dlouhé vlasy si svažte dozadu. Noste laboratorní bavlněný plášť a ochranné brýle, nebo štít, je-li třeba. I když ty nejsi nemotora, někdo jiný  
v laboratoři určitě nešikovný je. A i ty, jako začátečník, jsi už viděl, jak si někdo propálil oblečení, polil se kyselinou, polil někoho jiného nebo 
něčí sešit, cákl si něco do oka atd. Nebuď tedy pro ostatní špatným příkladem, připomínajícím na všechny časy hloupost a neopatrnost.

Seznam se s     ochranným vybavením laboratoře  

A nauč se s ním zacházet. Je zřejmé, že někdo (možná ty) ho bude dříve či později potřebovat, a tak si zjisti, kde je hasicí přístroj, oční voda, 
dezinfekce a sprcha. Nech si všechno ukázat a předvést.  Jen si představ, co by se mohlo stát s tvým hezkým vzhledem, a třeba tě to přivede 
k používání ochranného štítu.

Neochutnávej chemikálie a nečichej k     nim  

Pro řadu chemických látek platí, že jestliže je můžeš cítit, vystavuješ se jejich působení v koncentraci, která je už škodlivá. Jestliže máš v návodu 
k jejich použití uvedeno, že s nimi máš pracovat v digestoři, znamená to, že je nebudeš používat nikde jinde. Tohle není kurz vaření, a proto 
nebudeme své výrobky ani ochutnávat.

Nevylévej bezmyšlenkovitě všechno do výlevky

Některé látky můžeš vylít bez velkých obav, zato jiné vyžadují zvláštní způsob likvidace. I když víš, že látku můžeš vylít, důkladně ji spláchni 
a nech vodu ještě potom chvíli téct, aby nedošlo k její reakci s něčím, co vyliješ ty nebo tvůj kamarád později.

V     laboratoři nic nejez ani nepij  

Máš žízeň, a ostatně v televizi jsi taky viděl, jak jedli nad laboratorní aparaturou? Je to hloupé a také nebezpečné…prostě to nedělej.

Nehraj si na bláznivého vynálezce

Nemíchej nazdařbůh žádné chemikálie! Dávej pozor na to, v jakém pořadí máš látky používat a proč, a neměň  svévolně pracovní postup. 
I s látkami, které navzájem vytvářejí neškodné produkty, zacházej opatrně. Například reakcí kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného vzniká 
sice sůl kuchyňská , ale přitom může prasknout nádoba, ve které reakce probíhá, nebo se můžeš některým z reaktantů polít, když si nedáš pozor.

Piš si poznámky v     průběhu své práce  

Ne až po laborkách v bláhové představě, že na to pak budeš mít klid a víc času. Piš si protokol rovnou, raději než ho přepisovat odjinud 
(z  poznámek na papírku,  které  máš  v kapse,  nebo  od  kamaráda).  Je  pro  to  mnoho  důvodů,  ale  především si  uvědom,  že  údaje  a  hodnoty 
zaznamenané ihned do protokolu nepopleteš ani neztratíš tak snadno, ani se ti nestane, že něco důležitého zapomeneš či vynecháš.
Pro některé práce je také dobré si napsat nějaké poznámky už před laborkami. Ne, neříkám šprtat nebo podvádět, ale připravit se, vědět, co děláš
a co můžeš očekávat, aby ses nedopustil osudné chyby a nepokazil sis výsledek dlouhé práce.



Laboratorní řád

1) Nosit bavlněný plášť s dlouhými rukávy.

2) Dlouhé vlasy svázat v týle.

3) Chránit si oči brýlemi, nenosit ozdoby a šperky s dlouhými přívěsky.

4) Okamžitě utřít rozlité a rozsypané chemikálie, pracovní stůl udržovat čistý a bez zbytečností.

5) Šetřit chemikáliemi, pracovat se zředěnými roztoky.

6) Dobře uzavírat zásobní lahve.

7) Zkumavky zahřívat v držáku, obrácené ústím od sebe i od všech ostatních, nenaplňovat je přitom více než       do 1/3 

objemu.

8) V laboratoři nikdy nejíst, ani nepít.

9) Před odchodem všechno umýt a uklidit své pracovní místo.

10) Poslouchat svého učitele.





Jak jste  na tom s bezpečností práce v laboratoři?

Přečtěte si následující otázky a dobře zvažte své odpovědi na ně.  Zakroužkujte pravdivou odpověď.

1) Myjete si ruce po skončení práce v laboratoři dříve, než začnete dělat něco jiného?
ano ne

2) Nosíte vždy laboratorní pláště a používáte náležité ochranné pomůcky? (ochranné brýle, štíty, rukavice…)
ano ne

3) Jsou na vaší laboratoři zvenku umístěna důležitá telefonní čísla tísňového volání?
ano ne

4) Jsou všechny látky, které používáte, řádně označeny? Rozumíte jejich označení?
ano ne

5) Víte, kde naleznete všechny R – věty a  S – věty ? Máte je k dispozici v plném znění?
ano ne

6) Jsou v laboratoři všechny látky uchovávány správným způsobem?
ano ne

7) Poučili jste se o zásadách bezpečnosti práce ve vaší laboratoři?
ano ne

8) Víte, kde je umístěna lékárnička a jak poskytnout první pomoc?
ano ne

9) Víte, co dělat, jste-li vy sami, nebo někdo jiný nedopatřením vystaveni působení nebezpečné látky?  
Víte, co dělat, dojde-li k rozsypání, rozlití nebo úniku nebezpečné látky?

ano ne

10) Víte, jakým způsobem se správně zbavovat odpadu vzniklého vaší práci?
ano ne

Sečtěte, kolikrát jste odpověděli ano:

8 – 10 jste profesionálové a  můžete se dát do práce
4 – 7 jste na dobré cestě, chce to jen ještě vychytat mouchy
0 – 3 dřív, než začnete něco dělat, naléhavě potřebujete pomoc, jinak můžete dojít k úrazu



Experimentální strojový překlad hesla Laboratory z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran

Bezpečí laboratoře

Laboratoře chvíle se liší v účelu a funkci, bezpečí je vždy klíčová otázka.

Dole je seznam standardních, dobrých laboratorních praxí:

1. Noste brýle nebo bezpečnostní brýle vždy. 
2. Mějte rukavice. 
3. Nosit bezpečnostní zástěru kde vhodný. 
4. Pokuste se nedýchat nebo inhalujte nějaké chemikálie. 
5. Mýt vaše pomoci s mýdlem a vodu pro přinejmenším 20 sekund po kontaktu s chemikáliemi. 
6. Nejedí nebo nepijí chvíli v laboratoři (vyhnout se accidental přijímání nebezpečných chemikálií). 
7. Nechutnají, jíst, nebo pít nějakou chemikálii v laboratoři. 
8. Číst a rozumět procedurám experimentu předtím, než začne nějaký experiment. 
9. Se zbavit chemikálií vhodně (výlevka je obecně ne správné místo). 
10. Zajistit plynovody být zastaven předtím, než opustí laboratoř. 
11. Nepokoušejí se se pustit do experimentů nebo procedur ledaže trénovaná lékárna nebo vědec je dar. 

http://laborator.navajo.cz/

http://bryle-2.navajo.cz/
http://www.eurotran.cz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory


Příloha I

Týmová spolupráce

V dnešní době jsou velmi populární různé práce o „teorii skupin“, „skupinové dynamice“ , 
„teambuildingu“, atd. Pro vysvětlení a nácvik základních dovedností však není třeba se 
zaplétat do složitých teorií ani náročných aktivit. V rámci výuky se velmi dobře osvědčují 
jednoduché aktivity s minimem teoretických poznatků, založené na používání zdravého 
rozumu a vycházející z předchozích zkušeností žáků a studentů.

1) Úvod k tématu : Náměty k přemýšlení o předchozích zkušenostech 
(zpracovává každý sám)

Členem jakých týmů jsem už byl/byla:
(přátelé, zájmové kroužky, sport, brigáda, tříd, atd.)

Jakou pozici jsem v nich měl/měla:

Jaký je nejlepší (ideální) způsob chování jedince v týmu:

Který tým (z mých vlastních zkušeností) byl nejlepší a proč:

Který z nich byl nejhorší a proč se mi v něm nelíbilo:

Co podle mých zkušeností usnadňuje týmovou spolupráci:

Co bych já sám/sama chtěl/chtěla umět lépe:

2) Na základě odpovědí úvodní aktivity se pokusit společně zvážit následující teoretická 
východiska (předpoklady a specifika) týmové práce.

- Co je TÝM? ( Skupina osob, které jsou pohromadě z nějakého specifického důvodu, 
nebo mající společný cíl. Podstatné je, že ve většině životních situací si členy svého 
týmu NEMŮŽEME VYBÍRAT.)



- Co je skupinová dynamika? (Skupinová dynamika se zabývá způsoby, jakými se lidé 
ve skupině mohou chovat a snaží se nalézat cesty, jak učinit týmovou spolupráci 
efektivnější.)

- Efektivní tým dokáže:
o Úspěšně dokončit úkol
o V rámci své skupiny vybudovat a udržet spolupráci 
o Poskytnout pomoc a podporu svým členům, je-li to třeba

- Aby se tým stal efektivním, musí:
o Být schopen otevřeně komunikovat
o Jednotliví členové převzít svůj díl odpovědnosti 
o Být stanoven a dodržován způsob, jakým se činí rozhodnutí
o Případné problémy být konstruktivně vyřešeny

- Co bychom měli vědět:
o Někteří jedinci mohou začínat s malým smyslem pro spolupráci, jejich chování 

ve skupině může vzbuzovat nejistotu a určité obavy. Přijatá pravidla však musí 
dodržovat každý.

o Někteří jedinci se příliš snaží prosadit si svou. Mají ve skupině všichni stejné 
postavení? Pokud ne, kdo je vedoucím týmu? Ctižádostiví členové by o tom 
měli přemýšlet.

o Ve chvíli, kdy se skupina zformovala a její členové akceptovali pravidla hry, 
vytvořila se nová jednotka. Je silnější navenek a její členové se navzájem 
podporují .

o Je třeba splnit úkol. Jednotliví členové přitom mají svou roli a na způsobu 
jejího plnění závisí celkový výsledek skupiny.

o Ve chvíli, kdy byl úkol dokončen, skupina někdy ukončí i svou existenci. Její 
členové se rozejdou a přátelské svazky mezi nimi mohou být oslabeny, proto 
se na konci zajímavé činnosti může dostavit i určitá lítost.

3) Role jedince ve skupině:
- zaměření na úkol (formulování otázek, vyhledávání informací, poskytování nápadů,  

plánování činností, sumarizace hlavních myšlenek, vyhodnocení možnost, atd.)
- zaměření na skupinu ( podpora a pozornost věnovaná ostatním, hledání společných 

hledisek, snižování napětí ve skupině, usnadňování komunikace atd.)
- negativní působení (osobní útoky, neústupnost, nespolehlivost, agresivita, pasivita,  

nepozornost, roztěkanost atd.)

Cvičení (skupiny po 4 – 6 žácích): Stali jste se členy vedení malé farmaceutické 
společnosti. Vaším úkolem je zvolit nový název této společnosti a navrhnout její logo.
Roli ve skupině si každý její člen vylosuje.

Kartičky k rozdělení rolí (rozstříhat a složit, aby nebylo vidět, co je na nich napsáno)

zaměření na úkol zaměření na úkol

zaměření na skupinu zaměření na skupinu

negativní působení negativní působení



4) Úkoly  pro skupinu (4 – 6 žáků)

Zadání: Vaše farmaceutická společnost vyvíjí dva nové léky:

Lék A: Jeho použití umožní rodičům zvolit si pohlaví plánovaného dítěte.

Lék B: Jeho použití může u jedinců nad 30 let zpomalit proces stárnutí o 20%.

Vaše společnost si může z finančních důvodů dovolit pokračovat ve vývoji pouze na jednoho 
z nich. Jako tým musíte vedení společnosti poskytnout svou odbornou radu při řešení těchto 
otázek:

a) Který z léků vyvineme a proč?
b) Jak se tento lék bude jmenovat?
c) Jakým způsobem ho budeme propagovat?

Zadání: Jste členy předmětové komise pro výuku přírodních věd. Musíte společně připravit 
návrh pravidel bezpečnosti práce v laboratoři chemie, která budou vyvěšena ve vaší školní 
laboratoři a kterými se žáci vaší školy budou řídit. Svůj návrh předkládáte ke schválení 
řediteli školy.

a) Nejprve si prostudujete dostupné materiály (například příloha H)
b) Pak zvolíte informace, které ve svých pravidlech uvedete, a styl, jakým je napíšete. 
c) Svůj výběr zdůvodníte.
d) Vyhotovíte kompletní návrh, včetně grafické úpravy.

Jedním z obecně rozšířených omylů je představa, že tým pracuje tím způsobem, že sedí kolem 
stolu, radí se (schůzuje) a problémy řeší hlasováním. Ve skutečnosti se týmová práce vždy 
skládá ze společných činností (například plánování) a individuálních aktivit (například 
provádění jednotlivých měření, získávání informací z jiných zdrojů atd.) 

Důležité je, aby každý člen skupiny splnil svůj díl práce správně a včas. Než se to všichni 
naučí, je na učiteli, aby dohlédl na rovnoměrné rozdělení úkolů. Jinak hrozí, že aktivní  
členové skupiny si na sebe naberou příliš mnoho a pasivní se „svezou“. 



Příloha J

Hodnocení experimentální práce (ZŠ)

bodové hodnocení 1 2 3 4 počet 
bodů

Cíl práce 
(otázka nebo úkol)

Je definován chybně 
vzhledem k zadání

Je částečně definován 
chybně vzhledem 

k zadání

Je definován správně, ale 
ne zcela úplně

Je definován správně a 
úplně

Použitý materiál
Je uvedený nesprávně 

a/nebo neúplně
Ve výčtu chybí pouze 
jedna méně významná 

pomůcka

Výčet je úplný ale není 
logicky uspořádaný

Výčet je úplný, přehledný 
a logicky uspořádaný

Hypotéza
Je formulována náhodně Je formulována na 

základě některých faktů
Je formulována na 

základě správných faktů
Je logicky formulována 

s použitím  všech 
správných faktů

Postup

Jednotlivé kroky jsou 
popsány nesprávně nebo 

jsou uvedeny 
v nesprávném pořadí

Jednotlivé kroky jsou 
uvedeny neúplně, ale jsou 

ve správném sledu

Všechny kroky jsou 
uvedeny správně a ve 

správném pořadí

Všechny kroky jsou 
uvedeny správně a ve 

správném pořadí, včetně 
všech důležitých 

podrobností

Výsledky
Nesprávně nebo neúplně 
zaznamenané výsledky

Výsledky jsou 
zaznamenány správně ale 

chaoticky

Výsledky jsou 
zaznamenány správně 

a přehledně

Výsledky jsou 
zaznamenány správně 

a přehledně, uspořádány 
do formy tabulky a/nebo 
znázorněny formou grafu

Závěr
Nejasný nebo nesprávný 
vzhledem k předchozím 

částem

Ukazuje částečné 
pochopení problematiky

Ukazuje správné 
pochopení hlavního 

principu

Ukazuje správné 
porozumění problematice 

a formuluje následující 
otázku nebo problém

maximální počet bodů (součet) je 24

V této hodnotící tabulce zatím nejsou uvedena kritéria hodnocení:
- jazyková a gramatická úroveň
- prezentace práce
- datum odevzdání

protože předpokládáme, že žáci vypracovávají protokol v průběhu laboratorních prací a je tudíž zapotřebí, aby se 
soustředili především na její obsah. Je však třeba dát jim na počátku vzor, jak by měl jejich protokol vypadat.
Praxe ukazuje, že se průběhem času a získáním určité zkušenosti s psaním protokolů celková úroveň prezentace jejich 
práce výrazně zvýší.

Celkové hodnocení
20 – 24 1 (výborný)
15 – 19 2 (chvalitebný)
10 – 14 3 (dobrý)
  5 –  9 4 (dostatečný)
  0 –  4  5 (nedostatečný)



Hodnocení ústního referátu (SŠ)

bodové hodnocení 1 2 3 4 počet 
bodů

Uspořádání
Chaotické, 

nesrozumitelné a/nebo 
rozporuplné

Obtížně srozumitelné, 
ne zcela logicky 

uspořádané

Informace logicky 
uspořádané a 

srozumitelně předkládané

Informace logicky 
uspořádané, přehledně a 

srozumitelně předkládané 
a zajímavě strukturované

Znalost tématu
Nedostatečná,

Nedokáže odpovídat na 
otázky z auditoria

Na otázky z auditoria 
odpovídá s rozpaky 

a obtížemi

Zná fakta, ale má obtíže 
s formulacemi odpovědí

Na otázky z auditoria 
odpovídá se znalostí 
problematiky, jasně, 

srozumitelně a logicky

Vizuální pomůcky Nepoužívá 
nebo používá nevhodně

Příležitostně používá 
odpovídající vizuální 

pomůcky

Vhodně používá vizuální 
pomůcky, které mají 

vztah k tématu
 i účelu práce 

Používá způsobem, který 
vhodně kombinuje 

sdělení ústní, textové i 
obrazové tak, aby získaná 

informace byla 
komplexní

Řečnické 

a prezentační 
dovednosti

Odborná slova chybně 
vyslovuje a/nebo má 

v doprovodných textech 
jazykové nebo 

gramatické chyby,

neprojevuje zájem o téma

Odborná slova správně 
vyslovuje, 

v doprovodných textech 
má nejvýše 3 jazykové 
nebo gramatické chyby

občas projeví zájem 
o téma

Odborná slova zřetelně 
a správně vyslovuje, 

v doprovodných textech 
má nejvýše 2 jazykové 
nebo gramatické chyby

 téma prezentuje se 
zaujetím

Odborná slova zřetelně 
a správně vyslovuje, 

v doprovodných textech 
nemá jazykové ani 
gramatické chyby

 téma prezentuje se 
značným zaujetím

Celková úroveň 
projevu

Působí nejistě
a/nebo

mluví příliš potichu
a nesrozumitelně

Působí  poněkud nejistě,
mluví příliš rychle nebo 

pomalu, 
ale dostatečně hlasitě 
a vcelku srozumitelně

Působí sebejistě, 
mluví zřetelně a jasně, 
ale ne vždy přiměřeným 

tempem 

Působí sebejistě, 
mluví zřetelně, jasně, 

srozumitelně
a přiměřeným tempem 

maximální počet bodů (součet) je 20

aby byly hodnoceny řečnické, prezentační dovednosti a celková úroveň projevu, je třeba získat za obsah a provedení práce  
(tj. první tři kritéria) nejméně 6 bodů (nebo např. minimálně dva body za každé z prvních tří kritérií).
.

Celkové hodnocení
18 – 20 1 (výborný)
15 – 17 2 (chvalitebný)
12 – 14 3 (dobrý)
  7 –  11 4 (dostatečný)
  0 –  6  5 (nedostatečný)



Hodnocení samostatné písemné práce nebo referátu     (maturitní ročník)

bodové hodnocení 1 2 3 4 počet 
bodů

úvodní část
chaotická, 

chybí informace, co bude 
následovat

poskytuje jen 
nedostatečnou nebo 

naopak příliš rozvláčnou 
informaci

podává přehlednou 
a ucelenou informaci

stručný, dobře napsaný 
a přehledně strukturovaný 

úvod

vlastní práce
I.část

(zpracování údajů 
z jiných pramenů)

nepokrývá téměř žádné 
zadané části tématu 
(jednotlivé body 
nebo  aspekty)
nebo je jinak 

jednostranně zaměřena

pokrývá některé zadané 
části tématu

pokrývá většinu zadaných 
částí (vhodných aspektů) 

tématu

podává  ucelenou 
informaci o všech 

aspektech daného tématu
obsahuje i zajímavé údaje 

o tématu

vlastní práce
II.část

(pokračování č.I, nebo
vlastní praktická, nebo 
experimentální část)

buď totéž, jako část I., nebo (především jde-li o experimentální část):

chaotická, nejasná, 
s chybějícími údaji

poskytuje většinu 
důležitých údajů o 

průběhu práce

poskytuje údaje o všech 
důležitých podrobnostech 

práce

ucelená, přehledná, úplná 
a logicky strukturovaná 

se zřetelně a jasně 
formulovaným závěrem

závěr
rozvláčný a/nebo nejasný 

vzhledem 
k předcházejícím částem

stručný a logický 
vzhledem 

k předcházejícím částem --- ---

citace pramenů téměř chybí
(uvádí 1-2 zdroje)

je nekompletní -
více zdrojů, uvedených 

nesprávně a/nebo neúplně

uvádí všechny zdroje, 
ale některé citace jsou 

neúplné
úplná citace všech zdrojů

jazyková
 a gramatická 

úroveň

hodně pravopisných 
a /nebo jazykových chyb

několik pravopisných
 a /nebo jazykových chyb

1-2 pravopisné a /nebo 
jazykové chyby

bez pravopisných a 
jazykových chyb

prezentace 
práce

práce je chaotická,
nepřehledná,

nestrukturovaná
práce je málo přehledná

práce je přehledná, 
doplněná schématy 

a/nebo tabulkami a/nebo 
ilustracemi

práce je dobře 
strukturovaná, přehledná, 

logicky uspořádaná
 a je doplněna názornými 

tabulkami, schématy, 
grafy a/nebo ilustracemi

odevzdání práce s více než týdenním 
zpožděním do 1 týdne po termínu 1-2 dny později včas

maximální počet bodů (součet) je 30

z toho:
- za obsah práce: max. 18b 
- za jazykovou úroveň, prezentaci a správnost vypracování: max. 12b.

aby byla práce dále posuzována, musí získat za prvních pět kritérií minimálně 10 bodů, jinak je vrácena k přepracování

celkové hodnocení

26 – 30 1 (výborný)
21 – 25 2 (chvalitebný)
15 – 20 3 (dobrý)
  8 – 14 4 (dostatečný)
  0 –  7 5 (nedostatečný)



Příloha K

Různé typy učení:

1) tři smysly (sluch, zrak, hmat)
2) dva způsoby uvažování (deduktivní, induktivní)
3) dvě různá prostředí (intrapersonální, interpersonální)

1)
Sluch, poslech

- mám raději ústní informace a vysvětlení než písemné instrukce
- dokážu snadno sčítat zpaměti
- raději se zeptám na cestu, než bych četl plánky
- když mám volno, rád poslouchám hudbu nebo si povídám

Zrak, čtení, obraz
- nedělá mi problém nalézt informace v psaném textu
- dokážu přečíst vzorce a porozumět jim
- radši jdu někam podle mapy než podle slovního popisu cesty
- když mám volno, rád čtu, jdu na výstavu, nebo si něco prohlížím

Hmat, pohyb, psaní, manuální činnost
- když si napíšu poznámky, pomůže mi to uspořádat si myšlenky
- potřebuji si věci vzít do ruky abych jim porozuměl 
- rád si kreslím náčrty a obrázky
- když mám volno, rád vyrábím různé věci nebo sportuji

2)
Deduktivní uvažování

- raději napřed vidím celý obraz a potom teprve si prohlížím detaily
- než začnu hrát novou hru, chci znát všechna její pravidla
- není pro mne obtížné uvědomit si, jestli dané pravidlo v určité situaci platí

Induktivní uvažování
- raději vidím nejprve nějaké příklady, pak teprve si vytvářím celkový obraz 
- nová pravidla se nejlépe naučím při hře
- není pro mě obtížné rychle rozpoznat podobnosti a rozdíly

3)
Intrapersonální – samostatná práce

- když řeším nějaký úkol, nejprve si všechno představím a rozmyslím
- pracovat spolu s ostatními je obvykle spíš větší zátěž a zdržování, sám to udělám rychleji
- vím co mi vyhovuje a čeho chci dosáhnout

Interpersonální – skupinová práce
- než se pro něco rozhodnu, obvykle se poradím se svou rodinou nebo přáteli
- rád pracuji dohromady s ostatními, můžeme si navzájem pomáhat
- mám rád diskuze a  poznám, jak se kdo cítí

Jaký způsob vám nejlépe vyhovuje?

V ideálním případě  dobře zvládneme jakýkoli způsob práce. Nicméně obvykle náš výkon závisí na mnoha dalších faktorech 
jako jsou například stupeň únavy, téma, osobnost učitele, atd. 



Příloha L

Porovnání různých typů výukových metod

Informační metody  (např. přednáška – výklad)
Ilustrační metody (např. demonstrace – ukázka)
Praktická činnost žáků (např. diskuze – pokus)

Informační metody Ilustrační metody Úkolové a problémové 
metody

V centru pozornosti je lektor lektor student

Svým zaměřením je teoretická praktická praktická

Počet účastníků velký omezený omezený

Příklady různých forem 
dané aktivity

přednáška, výklad, vysvětlení, 
instrukce, instruktáž, prezentace, 
studentský referát, host ve výuce, 
film, 

demonstrace, ukázka, projekt, 
konzultace, exkurze, řízená praxe, 
modelový/demonstrační pokus, 
video,

žákovský pokus, hraní rolí, 
debata, konference, panelová 
diskuze, ukaž a řekni, interview, 
brainstorming,

Účelem je Předat množství informací Předat množství informací, 
vzbudit zájem o téma  Vzbudit zájem o téma

Výhody Předává fakta rychle, přímo a 
v logickém sledu

Názorné 
Působí profesionálně a zajímavě

Aktivní podíl účastníků
Motivující 

Omezení  
Odborník není nutně dobrý lektor
Posluchači se účastní pasivně
Komunikace je jednosměrná

Časová a materiální náročnost
Náročné na přípravu, vyžaduje 
předběžnou průpravu účastníků

Má-li být efektivní, vyžaduje 
malou skupinu, potřeba pečlivého 
plánování a řízení

Důležité otázky před 
přípravou

- Jakou znalost, dovednost nebo 
postoj chci zprostředkovat?
- Potřebuje ji většina studentů 
právě teď?
- Mohu jim poskytnout shrnutí a 
přehled důležitých bodů?
- Jak velkou část výuky strávím 
výkladem?
- Kladu svým posluchačům 
během výkladu také otázky?
- Už jsem někdy slyšel nebo viděl 
záznam své vlastní přednášky?

- Co přesně potřebuji, aby moji 
studenti viděli právě nyní?
- Mohou přitom zapojit i jiné 
smysly než zrak a sluch?
- Bude ukázka delší než 20 min?
- Budou mít možnost si sami něco 
zkusit?
- Dokáží rozpoznat jednotlivé 
fáze nebo kroky?
- Je více než jeden možný postup?
- Už jsem někdy viděl svou 
vlastní demonstraci?

- Potřebuji aktivně zapojit 
všechny své studenty?
- Musím já sám slyšet vše, co 
bude řečeno?
- Máme čas k vysvětlení možných 
omylů?
- Jak moc musím mít věci pod 
kontrolou?
- Bude čas na formulaci závěrů?
- Jak zabráním dominantním 
jedincům ovládnout pole?
- Už jsem někdy viděl sám sebe 
při diskuzi?

Příprava 
Potřebuje jasný úvod a přehledný 
závěr, zařadit příklady, obsah 
omezit na stravitelnou míru

Časově i metodicky náročná 
Vyžaduje zvláštní vybavení
Nutnost řízení a vysvětlení

Pečlivě připravit úvod do tématu, 
velmi srozumitelné instrukce a 
úvodní otázky nebo počáteční 
stimul  
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