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1 ÚVOD 

Na počátku devadesátých let dvacátého století došlo v Evropě k mnoha závažným 

společenským změnám. V jejich důsledku se výrazně změnilo politické klima a situace 

se postupně vyvinula k zahájení sjednocovacího procesu zemí západní Evropy se 

zeměmi bývalého socialistického bloku. 

Politika sbližování přinesla mnoho ekonomických změn, ovšem ve svém důsledku se 

dotkla vzdělávacích soustav všech zúčastněných zemí. S myšlenkami jednotné Evropy 

bez zbytečných překážek v podobě hranic, rozdílných měn, pracovních podmínek, 

přicházela samozřejmě nutnost změn v přípravě osob na nový životní způsob. Potřeba 

úprav vzdělávacích soustav se ve většině postkomunistických zemí nejprve projevila 

v oblasti výuky cizích jazyků. Ovšem nutnost změn se ukazovala i v ostatních oblastech 

vzdělávání. První pokusy se zaměřily na úpravu a doplnění stávajícího systému, brzy 

však bylo jasné, že pouze takové spíše kosmetické úpravy nebudou dostačující. Nastalo 

období formulování cílů, ke kterým měla školská reforma směřovat. Počáteční snahy 

byly provázeny velkou pozorností ze strany učitelů, kteří se snažili aktivně ovlivňovat 

počínající proces. V důsledku častých změn a nekoncepčnosti v mnoha oblastech, byla 

však většina pedagogů postupně demotivována. 

Původní české školství bylo na počátku devadesátých let jednoznačné orientováno na 

množství předávaných poznatků. Kvalita byla chápána jako množství pouček, definic 

a postupů, které si žák zapamatoval v průběhu některé z fází vzdělávání. Většina testů 

v té době byla orientována na změření právě takového cíle, takže úspěšnost českých 

žáků v mezinárodních šetřeních bývala tradičně velmi vysoká. Podobně byly 

orientovány i vzdělávací soustavy dalších evropských zemí. Nové ekonomické 

i společenské podmínky však postupně ukázaly, že množství vědomostí není 

ukazatelem úspěšnosti v dalším životě. Nebudou-li žáci a studenti schopni nabyté 

informace prakticky používat, nemá pro jejich další život dosažené vzdělání smysl. 

Uvědomění si požadavku celkové změny koncepce vzdělávání stálo na prahu většiny 

školských reforem, která byly zahájeny a dosud probíhají v mnoha evropských zemích. 

Hovoříme-li o jednotné evropské školské politice, není tím míněna jakákoliv snaha 

o unifikaci vzdělávacích systémů, ale pouze snaha o společnou formulaci cílů, ke 

kterým budou školy různými cestami, za použití rozličných metod a postupů směřovat. 
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Cíle byly tedy jasně formulovány, nejstručněji by se pravděpodobně daly vyjádřit jako 

snaha připravit člověka co nejlépe na praktický život, vybavit jej nejen znalostmi 

a dovednostmi, ale také schopností vše nabyté v co největší míře využívat ke svému 

i celospolečenskému prospěchu. Česká školská reforma byla vedena snahou zachovat 

vše dobré z dlouholetých tradic, ale současně přizpůsobit vzdělávání novým potřebám 

a požadavkům. 

Cesta k modernímu pojetí nebyla snadná, na počátku byli učitelé otevřenější, jejich 

nadšení však postupně vyprchalo a mnohdy bylo nahrazeno lhostejností. Důvodem 

nebyla vždy jen zmíněné nedotaženost změn a častá nekoncepčnost, ale také fakt, že 

mnoho nadšených mladých pedagogů nalezlo uplatnění v jiných oborech mimo 

vzdělávání. To celou reformu pozdrželo a přineslo i negativní důsledky.  

V současné době lze konstatovat, že nastoupená cesta byla správná, ovšem přichází 

období, kdy bude nutné některé etapy reformy revidovat, dopracovávat a dále rozvíjet. 

RVP ZV je jistě jeden z nejvýznamnějších dokumentů vzdělávací soustavy, formuluje 

cíle jedné z nejdůležitějších etap vzdělávání, neboť se jedná o etapu, kterou projdou 

všechny děti a která připravuje jejich budoucí profesní orientaci. Je tedy důležité 

věnovat právě tomuto období pozornost.  

Jsou-li hledány nové cesty, vždy je nutné také vyhledávat způsoby, jak ověřit, zda bylo 

dosaženo požadovaných cílů. V RVP ZV jsou formulovány očekávané výstupy, tedy to, 

co by měl žák na konci jednotlivých období zvládnout. Dosažení očekávaných výstupů 

lze ověřovat například pomocí různých šetření. Výsledky šetření prováděných 

v základních školách potvrdily správnost prováděných reforem, upozornily však 

současně na velké rozdíly mezi jednotlivými školami a poukázaly tak na nutnost více 

konkretizovat očekávané výstupy. Na pole české školské reformy vstupuje staronový 

pojem standard základního vzdělávání, doplněný o indikátory a dále o ilustrativní úlohy. 

Potřeba standardů je nezpochybnitelným faktem, indikátory pomáhají konkretizovat 

očekávané výstupy, aby jim mohl porozumět i naprostý laik. Ilustrativní úlohy podávají 

učitelům návod, jak formulovat testovou úlohu, pomocí níž mohou ověřit splnění 

očekávaných výstupů.  

Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že standardy, indikátory i ilustrativní úlohy 

jsou věcí pro školství veskrze potřebnou. Není snahou této práce tento fakt jakkoliv 
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zpochybňovat, přesto však došlo při zavádění standardů k několika pochybením. 

V první řadě určitě bylo chybou, že standardy vznikají odděleně a jsou zveřejňovány 

postupně. Zde je zcela pominuta potřeba mezipředmětových vztahů, fakt, že žáci by 

měli nabyté vědomosti, dovednosti a schopnosti z jednoho předmětu dokázat využívat 

i v předmětech jiných. Postupné zavádění standardů to však popírá. Neméně důležité je 

ovšem na základě probíhajícího ověřování a jeho výsledků revidovat RVP ZV 

a provádět nezbytné úpravy. Jestliže společenský vývoj je neustálým procesem, pak na 

něj musí svým vývojem odpovídat i vzdělávací soustava, bez pravidelné revize 

a případné korekce se tedy opět pouze zakonzervuje současný stav.  

Cílem této práce bylo zpracovat návrh standardů pro tematický celek organická chemie, 

ověřit, zda navržený materiál je v souladu s požadavky RVP ZV, a zároveň ukázat, jak 

by měly podobné materiály vznikat. Snahou tvůrců školské reformy by mělo být 

zapojení co největšího počtu učitelů na daném typu škol do všech navrhovaných 

a prováděných úprav. Reforma by měla mít jednoznačně formulované zásady, se 

kterými by se učitelé ztotožnili, a tyto zásady by neměly podléhat změnám na politické 

scéně. Teprve poté naplní školství svůj úkol – stane se živoucím a rozvíjejícím se 

systémem, reagujícím na potřeby společnosti a její vývoj. 
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2 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

2.1 Celoevropský vývoj 

 

Na základě matriálů publikovaných na portálu www.rvp.cz i na stránkách MŠMT ČR 

lze konstatovat, že v závěru minulého století společenský vývoj jasně ukázal nutnost 

změn ve školských systémech téměř všech evropských zemí. Společnost i pracovní trhy 

začínaly vyžadovat úplně jiné vzdělávání, než jaké bylo do té doby nabízeno většinou 

systémů. Mimo jiné bylo nutné úplně změnit pohled na požadované cíle vzdělávání. 

Změny přinášely nový pohled i v nutnosti celoživotního vzdělávání, vyplývající 

například z prudkého rozvoje moderních technologií, ani na tento proces nebyly 

vzdělávací systémy připraveny. 

Mezinárodní komise UNESCO nové požadavky shrnula ve své zprávě „Vzdělání pro 

21. století“. (Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO 

„Vzdělání pro 21. století“. UVRŠ PF UK Praha 1997.) Tato komise pro členské země 

EU v uvedeném materiálu formulovala doporučení k realizaci reforem. V kapitole 

„Učení je skryté bohatství“ byly základní teze materiálu představeny jako čtyři pilíře 

vzdělávání:  

a) učit se poznávat,  

b) učit se jednat,  

c) učit se žít mezi lidmi,  

d) učit se být.  

V roce 2000 začal být Evropskou unií pod názvem Lisabonská strategie realizován 

desetiletý program reforem, jehož cílem bylo do konce roku 2010 učinit z Evropy 

vysoce ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou oblast. O realizaci programu 

rozhodly všechny členské státy na zasedání Evropské rady na jaře 2000 v portugalském 

Lisabonu. (23.–24. březen 2000 Zvláštní zasedání Evropské rady v Lisabonu, na které 

bylo rozhodnuto o přijetí nové strategie Unie s cílem posílit zaměstnanost, hospodářské 

reformy a sociální soudržnost.)  

Na základě závěrečné zprávy z lisabonského jednání lze konstatovat, že k dosažení 

stanovených cílů bylo nutné realizovat některé postupné kroky: 
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– podstatně zvýšit investice do lidských zdrojů 

– snížit na polovinu počet osob ve věku 18–24 let, které mají pouze základní vzdělání 

a nejsou zapojeny do dalšího vzdělávání 

– přeměnit školy na víceúčelová vzdělávací střediska pro široké spektrum cílových 

skupin, jejich úplné napojení na internet a zajistit těsnější vazby na podniky 

a výzkum zvláště v oblasti středního a vysokého školství  

– definovat nové základní dovedností (informační technologie, cizí jazyky, sociální 

dovednosti apod.) v evropském rámci a zavést evropský certifikát pro základní 

dovednosti v informačních technologiích 

– rozšířit mobilitu studentů i učitelů maximalizací využívání již existujících 

výměnných programů (např. Leonardo, Socrates a jiné) a dále tyto programy 

rozšiřovat, zvětšit transparentnost v uznávání kvalifikací a studia 

– vypracovat společný evropský formulář pro curriculum vitae k usnadnění mobility. 

Z těchto a jiných jednání vyplynuly cíle a strategické směry ve vzdělávání: 

a) Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávacích systémů členských zemí: 

- zlepšit přípravu pedagogů,  

- rozvíjet dovednosti pro znalostní společnost,  

- každému zajistit přístup k ICT,  

- zvýšit účast na studiu přírodovědných a technických oborů,  

- co nejlépe využívat existující zdroje. 

b) Usnadnit všem přístup ke vzdělávání:  

- otevřít možnosti pro učení,  

- učinit učení přitažlivějším,  

- podporovat aktivní občanský život,  

- rovné příležitosti a soudržnost společnosti. 

c) Otevřít vzdělávací systémy širšímu světu:  

- posilovat vazby se světem práce, výzkumem a celou společností,  

- rozvíjet ducha podnikání,  

- zlepšovat učení cizím jazykům,  

- zvyšovat mobilitu a vzájemné výměny,  

- posilovat evropskou spolupráci. 
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V rámci EU neexistuje jednotná vzdělávací soustava a cílem nebylo a ani není sjednotit 

vzdělávací systémy, ale spíše formulovat stejné cíle, ke kterým budou jednotlivé 

soustavy směřovat.  

Pro rozvoj školství v zemích EU byly formulovány tyto zásady: 

– zásada rovného přístupu ke vzdělávání, 

– zvyšování průchodnosti systému a odstraňování slepých uliček, 

– snaha o zvyšování kvality vzdělávání, 

– podpora účasti stále širších vrstev populace na vyšších úrovních vzdělávání, 

– budování možností celoživotního učení, 

– sepětí s potřebami společnosti a trhu práce. 

Zásada rovného přístupu ke vzdělávání je zásadou nejdůležitější, kterou se ostatní 

opatření poměřují. Dlouhodobě je nejviditelnějším projevem změn ve fungování 

školských systémů prodlužování doby vzdělávání. Zvyšuje se podíl všeobecného 

středoškolského vzdělávání. Zvyšuje se také podíl účasti na předškolním vzdělávání. 

Snížila se výběrovost pro zjednodušení vstupu do vzdělávání a také se měnily obsahy 

vzdělávání, tak aby byly zvládnutelné pro co nejširší skupinu studentů. Zároveň se 

samozřejmě měnil a stále mění obsah vzdělávání směrem k větší uplatnitelnosti v praxi. 

Tento stav doplňuje snaha o deregulaci a decentralizaci systémů. Zvyšuje se autonomie 

škol a místních orgánů, sílí snahy o mnohem větší zapojení celé skupiny obyvatelstva, 

které se vzdělávání dotýká – učitelů, žáků, jejich rodičů, ale také občanů žijících v okolí 

škol, zaměstnavatelů, kteří by mohli ovlivňovat rozvoj takových oborů, jejichž 

absolventům by v budoucnu zajistili práci apod. Cílem je efektivní řízení škol. 

Stanovená celostátní pravidla a zesílená kontrola se týká také soukromých a církevních 

škol. Veřejná služba je tak zajišťována i nestátními subjekty, které za stanovených 

podmínek a kontroly financuje stát. Ve stejném postavení jsou také alternativní školy 

(waldorfské, montessori apod.).  

Lze tedy konstatovat, že ve většině evropských zemí probíhají již více než patnáct let 

reformy školských systémů. Část zemí své pedagogické dokumenty vytváří zcela nově, 

jiné je inovují. Národní iniciativu doplňuje iniciativa nadnárodní. V evropských zemích 

je postupně zaváděn koncept klíčových kompetencí, který byl definován Evropskou 

komisí. Kritériem při definici klíčovosti bylo, že se jedná o životní „dovednosti“ – 
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kompetence, potřebné pro všechny členy společnosti, nezávisle na pohlaví, třídě, rase, 

rodinném původu, mateřském jazyce. Za rozhodující vzdělávací potřeby byly označeny 

tyto učební oblasti: znalosti, dovednosti, hodnoty, očekávání. Později bylo chápání 

klíčových kompetencí rozšířeno o jejich směrování ke „kvalitnímu životu“ jedince 

a byla přibrána hlediska etická, ekonomická, kulturní a hlediska společenských 

zvyklostí. V roce 2002 byl schválen seznam osmi oblastí vzdělávání. Jednotlivé země 

pro tyto oblasti zpracovávaly požadované klíčové kompetence. Členským zemím také 

bylo doporučeno věnovat pozornost jazykové výuce již v raném věku dětí a využití 

výpočetní techniky ve výuce.  

Nová kurikula byla na základě všech uvedených požadavků vytvářena širším spektrem 

odborníků. O zdaru reformy rozhoduje zavádění kurikula do praxe a podpora změn ze 

strany celé společnosti. Kurikula byla většinou ověřována v pilotních školách. Zavádění 

reformních kroků ve většině zemí provází školení učitelů, školy si vyměňují zkušenosti 

a o novinkách reformy je systematicky informována veřejnost. Kurikula jsou 

dvoustupňová a ctí tak autonomii škol. Na centrální úrovni se stanoví rámcové 

kurikulum a na jeho základě vznikají na školách vlastní vzdělávací programy, které 

školám umožňují dotvářet obsah podle svých potřeb. Je nutné poznamenat, že školské 

systémy se špatně přizpůsobují změnám, mnoho lidí je vnímá jako nežádoucí 

a nepotřebné, takže ne vždy se hladce daří pro reformu získat všechny zainteresované. 

Decentralizace a autonomie škol vyžadují dobrou zpětnou vazbu. Na úrovni škol ji 

představuje vlastní evaluace, která je základem pro korekce vzdělávacích programů na 

úrovni školy. Další složkou hodnocení školy je školská inspekce. Ve většině zemí 

převládá týmová inspekce. Zvláště v poslední době se intenzivně pracuje na ukazatelích 

kvality, které by dokázaly ověřit plnění cílů. Jednotlivé země také hledají prostředky, 

jak zajistit stejnou kvalitu výuky na školách. Pobíhají postupné reformy maturitních 

zkoušek. Některé země testují plošně znalosti a dovednosti žáků. Další možností, jak 

měřit kvalitu vzdělávacího systému, jsou mezinárodní výzkumy.  

2.2 Česká republika a školská reforma 

 

České školství v posledních dvaceti letech prochází širokou škálou změn, které by 

mohly být nazvány cestou od Bílé knihy po nové školské zákony. Na počátku 
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reformních snah stálo několik dokumentů z počátku 90. let. Žádný z nich se však neujal. 

Až v roce 1999 byla publikována analýza „České vzdělání a Evropa“ (takzvaná Zelená 

kniha), která vyvolala první ohlasy pedagogické veřejnosti. V roce 2000 Rada pro 

vzdělávací politiku začala pracovat na strategickém dokumentu, který se měl stát 

součástí dlouhodobého plánu směřování českého školství. Výsledkem byl Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice (takzvaná Bílá kniha), vydaný v únoru 

2001. Bílá kniha definovala šest hlavních cílů vzdělávání a stala se podkladem 

k realizaci školské reformy (mezi šesti cíli bylo například zpřístupnění celoživotního 

učení, zlepšení pozice ČR v mezinárodních srovnávacích výzkumech nebo přenesení 

větší míry zodpovědnosti na kraje). Na Bílou knihu navazovala tvorba Rámcových 

vzdělávacích programů, ty se staly vodítkem pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích 

programů, i příprava nových zákonů. Po četném připomínkování a několikerém vrácení 

(jedním z důvodů bylo to, že zákon počítal se zrušením víceletých gymnázií, které bylo 

na nátlak gymnázií i veřejnosti ze zákona vyškrtnuto) byl v roce 2004 schválen školský 

zákon (zákon č. 561/2004).  

Na základě školského zákona základní školy musely od 1. září 2007 začít vyučovat 

v prvních a šestých třídách podle vlastních školních vzdělávacích programů. Některým 

školám byla povinnost vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů dána 

od 1. září 2009, ostatní školy potom začaly nebo začnou vyučovat podle vlastních 

školních vzdělávacích programů v rozmezí od 1. září 2010 do 1. září 2015. Průběh 

reformy nebyl nijak jednoduchý. Kromě malého zájmu veřejnosti se reforma střetávala 

a střetává také s kritikou ze strany učitelů 

Lze tedy shrnout, že podstatou kurikulární reformy je změna cílů a obsahu vzdělávání 

směrem k utváření a rozvoji životních dovedností a k přípravě žáků pro praktický život. 

Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby 

hodnocení dosahovaných výsledků. Příprava současné kurikulární reformy se datuje od 

druhé poloviny 90. let minulého století, tato etapa byla ukončena vznikem Národního 

programu vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy). Samotná změna kurikula započala tvorbou 

vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání, které byly 

schváleny v roce 2004. Byly pilotovány na vybraných školách, na základě pilotáže 

vyhodnocovány a upravovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly praxi. Od roku 2005 

začaly všechny mateřské a základní školy v zákonem stanoveném dvouletém období 



17 

 

připravovat své školní vzdělávací programy (ŠVP). Pedagogické sbory těchto škol na 

základě vlastní zpracované SWOT analýzy školy začaly pracovat na postupech 

a vhodných vyučovacích metodách, kterými by dosáhly stanovených cílů. Postupně tak 

začaly vznikat ŠVP, ve kterých mohli učitelé uplatnit nový přístup ke vzdělávání a své 

zkušenosti z výuky. Reforma je průběžně sledována, vyhodnocována a na základě 

zjištěných výsledků se přistupuje se k jejím případným úpravám a stanovují se nové 

priority. Hlavním cílem vzdělávání by mělo být osvojení takzvaných klíčových 

kompetencí. „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti 

a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti“(1). 

Zásadní cíl reformy by se v kostce dal shrnout do sdělení, že žáci by toho měli více 

umět ne ve smyslu šíře znalostí, ale spíš ve smyslu využití získaných znalostí, 

dovedností a postojů v dalším životě. Tento posun ve vnímání cílů vzdělávání reaguje 

na obecný vývoj moderní pedagogiky, odpovídá však i na výsledky mezinárodních 

výzkumů, které českému školství od počátku 21. století opakovaně vytýkají, že se příliš 

zaměřuje na předávání dat a pojmů a že vzdělávání českých dětí schází praktická 

využitelnost. Reforma by měla českým učitelům napomoci k tomu, aby přestali klást 

hlavní důraz na učivo, ale kladli jej na schopnost s ním zacházet. V obecné rovině se dá 

hovořit o třech požadavcích na proces učení na prahu 21. století ve vztahu k žákům (co 

by měli žáci získat):  

a) Sumu základních poznatků a dovedností.  

b) Vědění a porozumění pro kreativitu.  

c) Schopnost aktivní volby hodnot.  

Zahájení školské reformy bylo nevyhnutelné, ovšem v českých podmínkách probíhala 

ne vždy systematicky a se souhlasem veřejnosti. Jednotlivé kroky nebyly dostatečně 

prodiskutovány a z tohoto důvody nebyly příznivě přijímány pedagogickou veřejností. 

Změny realizované na jednotlivých školách byly často vedeny snahou splnit požadavky 

dané úpravou zákonných norem bez hlubšího pochopení a ztotožnění se s nimi. Jakmile 
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byla provedena první část reformy v podobě zaručení samostatnosti škol 

prostřednictvím vlastních školních vzdělávacích programů, objevila se zároveň nutnost 

zajistit určitou výši a kvalitu vzdělání, která se dostane každému žákovi na určitém 

stupni vzdělávání.  

V souvislosti s probíhajícími změnami se objevují nové pojmy. Často se hovoří 

o různých typech gramotnosti, VÚP Praha vydal v roce 2011 soubor studií Gramotnosti 

ve vzdělávání. V uvedeném materiálu se setkáváme s termíny čtenářská, matematická, 

přírodovědná, finanční a ICT gramotnost. Každá ze studií uvedených v této elektronické 

publikaci zahrnuje vymezení pojmu dané gramotnosti a přináší informaci o tom, jak se 

tato gramotnost promítá do obsahu, cílů, klíčových kompetencí a průřezových témat 

základního vzdělávání. Podrobné přezkoumání vztahu gramotností k těmto základním 

prvkům vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vedlo 

odborné týmy k návrhům možných úprav tohoto kurikulárního dokumentu.   

Jednotlivé studie dále přinášejí stručný přehled o tom, jak s gramotnostmi operují 

kurikulární dokumenty vybraných zahraničních zemí, případně jakým způsobem tyto 

země podporují zvyšování úrovně gramotností. K mnohým opatřením zvyšování úrovně 

gramotností právě přispívají i mezinárodní výzkumy, které se testováním úrovně 

gramotností zabývají.  

Těchto šetření probíhá několik, patří mezi ně například:  

„Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je 

zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol. Cyklus 

tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní 

asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the 

Educational Achievment – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. 

Šetření PIRLS se snaží také zmapovat význam rodinného, školního a širšího prostředí 

žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti“(2). 

„Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je 

považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků 

vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je zaměřeno na 

zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných 
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zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby 

poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace 

o fungování jejich školských systémů. Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž 

pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat 

detailnější informace. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce“(3). 

 

„Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy 

v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. Šetření 

je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA), 

v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Kromě úrovně znalostí žáků se 

zjišťuje i vliv domácího prostředí, postoje rodičů apod.“(4). 

 

2.3 Úpravy RVP ZV – potřeba standardů pro základní vzdělávání 

Z výsledků mezinárodních šetření vyplývá, že vzdělávací výsledky českých žáků se 

zhoršují. Mezi výsledky jednotlivých škol zapojených do mezinárodních šetření se 

objevily velké rozdíly. Na tyto skutečnosti reagovalo MŠMT ČR zahájením veřejné 

diskuse o možnostech využití standardů vzdělávání a testování pro zvýšení kvality 

českého základního vzdělávání. V souvislosti s diskusí a přípravou evaluačních 

standardů byly na základě zadání MŠMT ve VÚP vytvořeny dvě srovnávací analýzy, 

které se zabývaly evaluačními standardy v předškolním a v povinném základním 

vzdělávání ve vybraných zemích. Staly se podkladem a inspirací při pozdější tvorbě 

evaluačních standardů týkajících se předškolního a povinného základního vzdělávaní 

v České republice. 

V roce 2010 se odborníci zabývali porovnáním evaluačních standardů ve vybraných 

evropských zemích. Materiál byl věnován způsobu, jakým jsou evaluační standardy ve 

sledovaných zemích začleněny do kurikulárních dokumentů povinného vzdělávání. 



20 

 

Sledovány byly také obsah a struktura evaluačních standardů, sytém jejich rozpracování 

do tematických okruhů a jejich propojení s očekávanými výstupy.  

„Do srovnávací analýzy byly zařazeny nejen ukázky evaluačních standardů 

z jednotlivých kurikul studovaných zemí, ale také jejich překlady. Systém kódování 

jednotlivých evaluačních standardů ze skotského kurikula se stal inspirací pro náš nově 

tvořený systém evaluačních standardů pro 5. a 9. ročník základních škol“(5). 

V příloze A této práce jsou představeny ukázky evaluačních standardů několika 

evropských zemí. 

Standard je obvykle chápán jako určité měřítko, norma či obecně přijímané kritérium, 

jde tedy o nástroj ve vzdělávací soustavě potřebný. Neomezuje školy v tom, jakými 

cestami k naplnění této normy dojde, ukazuje jim ovšem, kam směřují a poskytuje jim 

možnost vzájemného porovnání.  

Předávání vědomostí není jen o standardech, ale také o odpovědnosti. V kvalitní výuce 

se standardy posunují do roviny, která vyplývá z aktuální situace, kdy dochází ke 

spojení mezi výukou ve škole a skutečným životem. A to je tajemstvím úspěchu 

dobrého učitele.  

Přestože se standardy mohou lišit po formální stránce, obecně jde vždy o explicitně 

stanovené nároky na znalosti, dovednosti a postoje žáků v určité fázi jejich vzdělávání. 

Stanovením standardů se zaručuje nejméně trojí účel. Za prvé mají standardy zajistit, 

aby se všem dětem, žákům, studentům na určitém stupni vzdělávání dostalo určité 

kvality a aby nedocházelo k příliš vysokým rozdílům mezi školami (např. v různých 

lokalitách). Za druhé hrají standardy roli jisté opory pro učitele a ředitele – je to vlastně 

také hranice toho, kam až (ne)může jít jejich autonomie. Pokud škola plní standardy, 

a tedy svoji základní funkci, může se dál věnovat svým vlastním aktivitám, které ji 

odlišují od ostatních a mohou zvyšovat její atraktivitu např. pro rodiče. Zároveň je 

naplňování standardů zpětnou vazbou, jak si vedou v porovnání s ostatními školami. 

Jedná se tedy o významný autoevaluační nástroj. Za třetí jde o stanovení srozumitelných 

a předem formulovaných požadavků.  
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Přestože se RVP dělí na jednotlivé vzdělávací oblasti, nelze žádnou z nich odtrhnout 

a vnímat ji izolovaně, protože se navzájem doplňují, prolínají. Také standardy by tedy 

měly být tvořeny jako systém. Vzhledem k tomu, že vytváření standardů probíhá bez 

důkladného vysvětlení, jaké důvody vedou k jejich vytvoření, lze se mezi učiteli setkat 

i s názorem, že vytváření standardů opět začíná omezovat autonomii škol.  

Při přípravě standardů je nutné si uvědomit, že jejich stanovením nejsou splněny žádné 

z cílů školské reformy. Cílem je jednoznačně zvýšení kvality poskytovaného 

vzdělávání. „Standardy pro základní vzdělávání začaly vznikat v pracovních skupinách 

během roku 2011 a během roku 2013 byly upraveny nebo i výrazněji přepracovány tak, 

aby odpovídaly upravené verzi RVP ZV. Byly vytvořeny pro vzdělávací obory Český 

jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a posléze i Další cizí jazyk 

(Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk), tedy pro obory, které jsou 

v základním vzdělávání považovány za prioritní. Do RVP ZV byly původní standardy 

zařazeny už v roce 2012 na základě Opatření ministra č. j. MSMT - 1236/2012 - 22 ze 

dne 8. ledna 2012. Do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013 byly zařazeny 

přepracované standardy Opatřením ministra č.j. MSMT – 26522/2013 ze dne 

9. července 2013“(6). 

Lze však označit za chybu, že nebyly vytvořeny komplexně standardy základního 

vzdělávání, na standardech pro ostatní obory vzdělávání se totiž stále ještě pracuje. 

Absence standardů pro přírodovědné obory je nedostatkem, který se negativně odráží na 

klesající úspěšnosti českých žáků v mezinárodním testování právě v přírodovědných 

oborech. Již existující standardy byly vytvořeny pro základní úroveň, tedy stanoví 

minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět. 

Vytvořené standardy patří mezi evaluační nástroje. Je-li standard normou či měřítkem, 

pak jeho dosažení se vyjadřuje pomocí tzv. ukazatelů – indikátorů. Struktura je dána 

očekávanými výstupy RVP ZV, které se v určitých oblastech překrývají, takže jeden 

ukazatel (indikátor) může být uveden u více očekávaných výstupů. Standardy pomocí 

indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV a stanovují minimální 

úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky.  

Protože Standardy konkretizují závazné očekávané výstupy, jsou i indikátory závazné. 

Pro již schválené Standardy (zapracované do RVP ZV) to však neznamená, že 

http://www.msmt.cz/file/20137
http://www.msmt.cz/file/20137
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-4
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-4
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indikátory uvedené ve Standardech musí být v ŠVP přímo citovány. Je ovšem nezbytně 

nutné, aby dílčí rozpracované výstupy v ŠVP s indikátory korespondovaly a výuka 

směřovala minimálně k jejich dosažení. Indikátory uvedené v RVP ZV jsou úplným 

taxativním výčtem, ve školním vzdělávacím programu mohou být v podobě školních 

výstupů uvedeny další indikátory. 

Součástí Standardů jsou dále ilustrativní úlohy, které se vztahují k jednomu nebo 

několika indikátorům daného očekávaného výstupu. Ilustrativní úlohy jsou uvedeny 

pouze jako jeden z mnoha příkladů, nejsou pro školu závazné. Standardy jsou vytvořeny 

bez ohledu na způsob a metody ověřování. Škola je prostřednictvím Standardů povinna 

všem svým žákům garantovat alespoň minimální úroveň vzdělání v uvedených 

vzdělávacích oborech. 

Indikátory jsou formulovány jako očekávané znalosti či dovednosti, kterých má 

dosáhnout každý žák na konci 9. ročníku ZŠ, indikátor tedy konkretizuje očekávaný 

výstup RVP ZV. Všechny indikátory by měly být formulovány na přibližně shodné míře 

obecnosti. Nejen v rámci jedné vzdělávací oblasti, ale i napříč, což opět zdůvodňuje 

požadavek, že všechny standardy včetně indikátorů měly být připravovány současně 

a současně také zveřejněny. Na základě indikátorů by měly být vytvořeny úlohy, které 

ověří, zda daného indikátoru žák dosáhl. Indikátor musí být formulován srozumitelně, 

aby s ním mohli pracovat nejen učitelé, ale také žáci a rodiče. Cílem je více a lépe 

informovat veřejnost, co má škola opravdu žáky naučit. Na vypracování indikátorů se 

podíleli vybraní učitelé daného typu škol z celé České republiky. Standardy jsou, jak již 

bylo řečeno, formulovány jako minimum – tedy to, co by měl zvládnout žák daného 

typu školy na konci určitého období (na základních školách po 5. a 9. ročníku).  

K způsobu tvorby standardů, jejich potřebnosti, srozumitelnosti, propracovanosti i jejich 

postupnému zavádění se vyjadřuje mnoho odborníků. V jednom ze svých článků se 

Hausenblas (2007), uznávaný odborník v oblasti pedagogiky, vyjadřuje ke způsobu 

tvorby standardů. Zamýšlí se nad tím, že standardy mohou v různých zemích odlišnou 

podobu, neboť i školské systémy těchto zemí se liší. Na problematiku tvorby standardů 

pohlíží autor článku očima učitelů, rodičů a žáků. Nehledá nástroj uměle vytvořený 

„shora“, ale výstup, který je společným dílem všech zúčastněných. Popisuje projekt, 

který byl realizován ve Spojených státech amerických pod názvem New Standards. 
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Do uvedeného projektu byly zapojeny tisíce učitelů a desetitisíce žáků a studentů. 

Samotnému procesu vzniku bylo věnováno deset let postupného formulování, 

připomínkování, dopracovávání. Projektu se samozřejmě zúčastnili odborníci 

z univerzity v Pittsburgu. Hledaly se úlohy nové, zajímavé, propojené s praxí. 

Připomínky a úpravy nenavrhovali jen učitelé, ale také samotní žáci:  

„Důležité je, že všecky úlohy ve všech oborech zadávaly práci na něčem, co dávalo 

smysl, co bylo „normální“, ne školní. O svém přemýšlení nad úlohou také žáci psali 

svůj protokol, aby ukázali, že používali operací patřících k oboru a že nehádali nebo to 

neměli odkudsi z cizího“(7). 

 

Přesně takový způsob tvorby a ověřování standardů, indikátorů a ilustrativních úloh 

označuje Hausenblas za nejlepší, protože takto vzniklému materiálu porozumí všichni 

zúčastnění a budou si vědomi i jeho potřebnosti. Upozorňuje, že zavádění standardů 

nemá sloužit pro plošné testování, ale má být vytvořen nástroj pro zlepšení práce učitelů 

i pro zkvalitnění výuky, což je přínosem pro učitele i žáky.  

 

„Zkušenosti z praxe i výsledky různých výzkumů dokládají, že postoje žáků 

k přírodovědným předmětům jsou mezi předměty nejhorší“(8). Jinými slovy: žáci 

fyziku, chemii ani biologii rádi nemají. Faktorů je víc, vévodí ale (ne)důležitost učiva, 

jeho obtížnost i způsob, jakým je učitel předává.  

Podle všeho však svítá na lepší časy. Projekt NIQES České školní inspekce si klade za 

cíl úpravu inspekčních nástrojů, což nutně povede k většímu tlaku na koncepci výuky. 

Projekt jasně počítá s tím, že jednotlivé vzdělávací oblasti, tedy i Člověk a příroda, 

doznají změn ve smyslu moderních, daty ze zahraničí potvrzených přístupů a strategií. 

Hodnotící funkce ČŠI tak oklikou přinese prosazení revize (ponovu inovace) RVP ZV, 

dopracování Standardů i jasné určení směru, kterým by se výuka přírodovědných 

předmětů u nás měla v následujících letech ubírat“( 9). 

„V projektu PISA testování 2009 dosáhli čeští žáci v přírodovědné oblasti opět 

průměrných výsledků, ovšem za poměrně krátké časové období od roku 2006 do roku 

2009 doznaly výsledky českých žáků druhého nejvyššího zhoršení mezi zúčastněnými 

http://www.niqes.cz/
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zeměmi. Ke zhoršení došlo ve všech druzích škol kromě středních odborných škol bez 

maturity, kde se výsledky téměř nezměnily“(10). 

Ze všech uváděných materiálů vyplývá nutnost vytvořit standardy pro přírodovědné 

předměty, byť se autoři problematice věnují z různých úhlů pohledu. Autor druhé citace 

je nejen vysokoškolským učitelem, ale sám vyučuje přírodovědné předměty na střední 

škole a nad problematikou se zamýšlí z obou pozic. Vítá plánované změny, přestože 

z jeho hlediska přicházejí pozdě, očekává, že při tvorbě standardů budou využity nejen 

vlastní zdroje (např. veřejná diskuse s učiteli), ale i zahraniční zkušenosti. Podle něj by 

největším přínosem byla změna v postoji žáků k přírodovědným předmětům, které jsou 

dnes většinou dětí chápány jako obtížné, předávající velké množství nadbytečných 

informací bez další možnosti jejich vyžívání.  

Třetí ukázka spíše upozorňuje na nutnost vyřešit problém co nejrychleji. Nedojde-li ke 

změně ve výuce přírodovědných předmětů, propad výsledků českých žáků v této oblasti 

se bude nadále prohlubovat. Mezinárodní šetření PISA 2015 bude věnováno mimo jiné 

přírodovědné gramotnosti. Pokud by v současnosti již školy mohly využívat standardy, 

bylo by možné využít i výsledků šetření PISA k zhodnocení jejich přínosu. Koncepční 

rámec projektu PISA 2015 představili ve svém článku Mgr. Radek Blažek a RNDr. Jana 

Palečková, členové Národního centra PISA. Teoretický základ pro hodnocení 

přírodovědné gramotnosti je již několik let připravován mezinárodním týmem 

odborníků při současném zapojení odborné veřejnosti (11).  

Pro účely mezinárodního výzkumu byla nově stanovena definice přírodovědné 

gramotnosti, která ji vysvětluje jako schopnost přemýšlet a jednat jako aktivní občan ve 

všech věcech souvisejících s přírodními vědami a jejich principy. Přírodovědně 

gramotný člověk je schopen a ochoten se zapojit do věcné debaty o přírodních vědách 

a technologiích, k čemuž musí mít následující kompetence:  

I. Vysvětlovat jevy vědecky 

II. Vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum 

III. Vědecky interpretovat data a důkazy 

Z důvodů rozdílného pojetí výuky přírodovědných předmětů v jednotlivých zemích 

a z důvodu velkého rozsahu učiva jsou pro potřeby šetření PISA 2015 definovány tři 

přírodovědné oblasti: 
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Fyzikální systémy 

Živé systémy 

Systémy Země a vesmíru 

Šetření se mimo jiné zaměří na zájem o vědu a techniku, ochranu životního prostředí 

a vědecký přístup k problémům. Právě takové postoje jsou považovány za základ pro 

přírodovědeckou gramotnost. Zjišťovány budou pomocí počítačových testů. V jejich 

rámci budou počítače využity k popisům a simulacím přírodovědných jevů a situací, ke 

shromažďování, třídění a zobrazování dat, k vyhodnocování pokusů a k tvorbě závěrů. 

Při tematickém šetření zaměřeném na hodnocení gramotnosti v oblasti týmového řešení 

problémů bude žák uveden do konkrétní situace a v prostředí připomínajícím sociální 

sítě se k němu připojí jeho virtuální spolupracovníci. Hodnotí se schopnost a míra 

součinnosti žáka při řešení situace.  

2.3.1 Příprava na tvorbu ilustrativních úloh 

Ilustrativní úlohy by měly být koncipovány, tak aby odpovídaly požadavkům 

didaktického testu. Byčkovský ve své publikaci Základy měření výsledků výuky, 

Tvorba didaktického testu (Praha, ČVUT, 1982) uvádí, že didaktický test lze chápat 

jako zkoušku, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva na 

určitém stupni vzdělávání (12). Jedná se o nástroj systematického měření výsledků 

výuky. Této teorii by měly ilustrativní úlohy plně odpovídat, neboť formulování 

standardů, indikátorů a ilustrativních úloh směřuje právě k ověření výsledku vzdělávání 

v jednotlivých oblastech. Z hlediska členění didaktických testů budou nabízené úlohy 

spadat mezi testové úlohy pro testy ověřující, výstupní, částečně objektivně a částečně 

subjektivně hodnotitelné (např. hodnocení mluveného projevu). Struktura ilustrativních 

úloh odpovídá následujícímu schématu:  

1. Instrukce (návod, co má žák dělat) 

2. Výchozí text, tabulka, mapa, obrázek, model 

3. Kmen úlohy – zadání otázky, neúplného tvrzení, které je nutné doplnit apod. 

4. Alternativy – u úloh s výběrem nabízené správné x nesprávné odpovědi, 

nesprávné odpovědi se nazývají distraktory 

5. Správné řešení 
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ad1. Instrukce může mít například podobu: „Přečtěte si ukázku, prohlédněte si 

obrázek“ 

ad2. Výchozí text může být článek, věta, tabulka s různými údaji, apod. 

ad3. Kmen úlohy může být například konkrétní otázka, pokyn: „Přiřaď model 

k odpovídajícímu chemickému vzorci v úvodní tabulce.“ „Uveď možné příčiny jevu 

popsaného v úvodním textu.“ „Jaký je důvod nárůstu…?“ 

ad4. Alternativy – např.: 

A) Cyklohexan 

B) Toluen 

C) Oktan 

D) Naftalen 

   ad5. Správné řešení - C) 

Samozřejmě úloha nemusí obsahovat všechny uvedené části, to je závislé na jejím typu. 

Vždy by však měla obsahovat instrukci a kmen úlohy. 

 

2.3.2 Vlastnosti didaktického testu 

Základními vlastnostmi dobrého didaktického testu jsou validita, reliabilita 

a praktičnost. Často se uvádí ještě další vlastnosti (např. objektivita, senzibilita). 

Validita didaktického testu 

Test je validní tehdy, pokud se jím zkouší skutečně to, co má být zkoušeno.  

U testů studijních výsledků zkoumáme, jak dalece se shoduje obsah testu s cílem 

a obsahem vyučování. Pak jde o tzv. obsahovou validitu testu. Obsah úloh didaktického 

testu by měl být v těchto případech reprezentativním vzorkem zkoušeného učiva. 

Reliabilita didaktického testu 

Výsledek didaktického testu u určitého žáka je tvořen dvěma složkami: pevnou složkou 

(skutečné vědomosti nebo dovednosti) a náhodnou složkou (okamžitá kondice, vnější 

podmínky…). 
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Aby byl test reliabilní, je třeba, aby byl spolehlivý. Spolehlivost spočívá v tom, že za 

týchž podmínek by měl poskytovat stejné výsledky. Důležitou podmínkou dobré 

reliability je přesnost testu. Didaktický test je přesný tehdy, jestliže při jeho použití 

nedochází k velkým chybám měření. Reliabilita zahrnuje spolehlivost a přesnost. 

Aby didaktický test byl dostatečně validní, musí mít vysokou reliabilitu. 

Vysoká reliabilita testu však ještě není zárukou toho, že test bude validní. Vedle validity 

a reliability testu se při hodnocení zvažuje i praktické výhody, které z jeho používání 

plynou. Dobrý test se vyznačuje tím, že jeho použití je jednoduché, oprava výsledků 

snadná a rychlá (13). 

Skutečné přípravě ilustrativních úloh předcházelo intenzivní studium všech dostupných 

informačních zdrojů, provázejících kurikulární reformu českého školství, ale také 

způsob využívání standardů v jiných zemích. Na základě všech prostudovaných 

materiálů lze konstatovat, že přípravě standardů je nutné věnovat velkou pozornost, 

zejména v etapě jejich ověřování. Vhodné je zapojení nejen odborníků – teoretiků, ale 

také učitelů, žáků i jejich rodičů.  

Nejprve je nutné vymezit, za jakým účelem ilustrativní úlohy vznikají, dále jejich 

obsah. Musí být stanoveno, jaký indikátor respektive jaké indikátory mají jednotlivé 

úlohy ověřit, na jakou úroveň osvojování vědomostí se při tom budou zaměřovat. 

V případě ilustrativních úloh je vhodné při přípravě využít techniku seznamu 

výukových cílů. 

Jedná se o pracnější, avšak přesnější techniku upřesňování obsahu úloh. Učební látka, 

která má být ověřena, se převádí na seznam výukových cílů, kterých chceme ve výuce 

dosáhnout. V našem případě jsou cíle konkretizovány ve formě indikátorů. 

2.3.3 Konstrukce didaktického testu 

Při konstrukci didaktického tesu se nejprve jedná o vytvoření jednotlivých ilustrativních 

úloh a o vytvoření prvního návrhu (prototypu). Lze využívat různých typů úloh, 

přičemž každý druh má své výhody i nevýhody. O použití typu úlohy rozhoduje cíl 

ověřování a dále obsah učiva, pro nějž je úloha připravována.  
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Výhod didaktického testu je několik. Při písemném testu mají všichni žáci stejné 

podmínky, hodnocení je předem stanoveno, což zaručuje větší objektivnost výstupů. 

Důležitá je úspora času, protože test může psát více žáků najednou. Výsledky 

didaktického lze jednoduše porovnávat.  

„K tomu, aby bylo možno na základě testu konstatovat, že žák disponuje určitými 

znalostmi a dovednostmi, musí být ovšem bezpodmínečně splněna jedna podmínka – 

test musí být kvalitní“(14).  

Vývoj testu je poměrně složitý proces, jehož se zúčastňuje mnoho odborníků, například 

autoři testových úloh, recenzenti, oboroví specialisté. K tomu, aby vytvořený test 

skutečně odpovídal požadavkům didaktického testu a mohl kvalitně měřit znalosti 

a dovednosti žáků, je nutné přesně dodržet způsob tvorby testu od stanovení cíle, 

vymezení obsahu i způsobu vyhodnocení. Skutečnou kvalitu testu však prokáže až jeho 

několikanásobné ověření v praxi. Pokud je test sestaven podle všech uvedených zásad 

měli by žáci při opakovaném zadání stejného testu dosáhnout přibližně stejných 

výsledků, v ideálním případě úplně shodných – viz reliabilitu testu. 

Didaktický test je tvořen jednotlivými úlohami. Ilustrativní úlohou v našem případě 

rozumíme otázku, úkol nebo problém předkládaný žákovi pro ověření zvládnutí učiva. 

Přehled těch nejdůležitějších položek je znázorněn na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Položky didaktického testu (Rohlík,2008)(15). 



29 

 

Kvalita ověřování je samozřejmě přímo úměrná kvalitě jednotlivých úloh. I z tohoto 

důvodu by bylo vhodné vytvořit širší soubory ilustrativních úloh. Do jejich přípravy 

i ověřování by mělo být zapojeno co nejvíce učitelů z praxe. 

Testové úlohy jsou podle způsobu, jakým žák v testové úloze odpovídá, děleny na 

otevřené (úlohy s tvořenou odpovědí nebo volnou odpovědí) a uzavřené (úlohy 

s nabízenou odpovědí, s nucenou volbou odpovědí). 

Otevřené dále členíme na úlohy 

 dichotomické, 

 se širokou odpovědí - nestrukturované, se strukturou, 

 se stručnou odpovědí – produkční, 

 se stručnou odpovědí – doplňovací.  

Výhodou úloh se stručnou odpovědí je to, žák (testovaný) potřebuje určité vědomosti, 

nelze odpověď pouze tipovat jako je tomu někdy u úloh s výběrem odpovědí. Úlohy 

musí být formulovány jasně a jednoznačně. 

Příkladem otevřené úlohy je následující ilustrativní úloha, převzatá z ilustrativních úloh 

navržených pro tuto práci: 

A) Doplňte chybějící slova z nabídky do textu tak, aby věty byly pravdivé (ne všechny 

pojmy z nabídky musí být využity) 

Nabídka: hnědé uhlí, deště, atmosféry, vzdušnou vlhkostí, černé uhlí, oxidy síry (SO2 

a SO3), síra, výhřevnost, příměsí, sirných kyselin, mramoru, skla, ropy, zemních plynů, 

kyselé deště 

Text: 

……………………….má nižší ………………………..než ………………………….., 

protože obsahuje velké množství ……………....., jako je 

například………………………. Díky této příměsi při spalování hnědého uhlí 

v elektrárnách vznikají jedovaté ………………………… Tyto látky se rozptylují do 
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………………………….., kde zreagují se ………………………….. za vzniku 

…………………….., které padají na zem ve formě ……………………………… 

Tomuto jevu se říká ……………………………………. 

B) Uveďte dva dopady, které mají kyselé deště na životní prostředí 

…………………………………………………………………………………………… 

Jak je patrné, úloha nejprve spočívá v doplnění textu. Žák musí vhodně zvolit termíny 

z nabídky, aby celý text dával smysl. Předpokladem zvládnutí úlohy je porozumění 

pojmům v nabídce. Ve druhé části úlohy žák již samostatně formuluje názor, vhodné by 

bylo, aby mu následně učitel poskytl prostor pro obhájení a zdůvodnění tohoto názoru. 

Tím by byla rozvíjena nejen kompetence k řešení problému, ale také kompetence 

komunikativní. V otázce je vhodně zapojena environmentální výchova. 

Uzavřené úlohy mohou být 

 s výběrem odpovědí, 

 přiřazovací, 

 uspořádávací.  

Úlohy s výběrem odpovědí 

Skládají se ze dvou částí, nejprve je předestřen problém, následně předložena možná 

řešení. Soubor nabízených odpovědí k jedné úloze by měl být podobný obsahem 

i formou.  

Tyto úlohy mohou být připraveny v několika formách: 

a)  jedna odpověď je správná 

Příklad úlohy s jednou správnou odpovědí: 

Zakroužkuj správnou odpověď. 

Za standardních podmínek (teploty a tlaku) je toluen kapalnou látkou     ANO/NE 
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a)   úlohy s jednou nejpřesnější odpovědí 

b) jedna nesprávná odpověď 

c)   úlohy s vícenásobnou odpovědí 

Příklad úlohy s vícenásobnou odpovědí: 

Z uvedených látek podtrhněte ty, které se získávají z ropy (jako suroviny) frakční 

destilací. 

asfalt, léky, benzin, petrolej, uhlovodíkové plyny, plasty, výbušniny, parafin 

Přiřazovací úlohy 

Přiřazovací úlohy obsahují dvě skupiny pojmů a zadání. Úkolem řešitele je správně 

přiřadit pojmy z jedné skupiny k pojmům z druhé. 

Příklad přiřazovací úlohy: 

Ke každému chemickému vzorci či názvu přiřaďte písmeno odpovídající schématu 

molekuly. 

CH3OH 

Ethanol 

CCl2F2 

C3H9O3 

Chlorethen 

C6H5Cl 

HCOOH 

Kyselina octová 

  



32 

 

 

 

 

Obrázek 2 Chemické vzorce 
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Uspořádávací úlohy 

V uspořádávacích úlohách se od testovaného požaduje, aby uspořádal zadané prvky 

podle určité instrukce. Instrukce je v podstatě zadáním, podle kterého kritéria a jakým 

způsobem se mají prvky uspořádat. Řazení může být např. podle velikosti, 

chronologicky apod. 

Příklad uspořádávací úlohy: 

Seřaďte organické sloučeniny z výčtu chemických látek dle počtu uhlíků od nejnižšího 

po nejvyšší. 

cyklohexan 

benzen 

toluen 

oktan 

cyklopentan 

naftalen 

……………<.........................=.....................<.........................<...................<.................... 

U této úlohy je patrné, že nelze splnit zadání pouze tipováním – pokud žák nezná 

sloučeniny a jejich složení, nebude schopen je uspořádat správně. Náhodná správná 

odpověď zde není pravděpodobná. 

Dalším krokem při přípravě ověřování bylo důkladné seznámení s již schválenými 

standardy, které byly zařazeny do RVP ZV, jejich rozbor a porovnání s navrhovanými 

standardy pro chemii. Postupně byly hodnoceny standardy pro český jazyk a literaturu, 

matematiku a její aplikace, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk. 

Ilustrativní úlohy byly hodnoceny podle zásad pro tvorbu didaktických testů, které jsou 

popsány v této kapitole. 
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2.4 Hodnocení schválených standardů pro základní vzdělávání 

Hlediska hodnocení ilustrativních úloh ke schváleným standardům: 

a) splnění účelu, pro který byly ilustrativní úlohy vytvořeny – validita 

b) typy úloh zastoupené v navržených ilustrativních úlohách 

c) srozumitelnost 

d) náročnost 

 

Standardy pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura 

a) Navržené ilustrativní úlohy postačí k ověření všech indikátorů, jde však 

o poměrně obsáhlý materiál. Přestože k několika indikátorům je většinou 

zařazena jedna standardizovaná úloha, která pojme vše, jedná se o delší texty. 

Mohl by nastat problém s elektronickým testováním (mluvený a psaný jazyk). 

Hodnocení mluveného projevu vždy bude subjektivní, neexistují měřítka, která 

by pro tento typ úlohy mohla být stanovena předem.  

b) Střídají se různé typy úloh, je zařazeno sebehodnocení, je vyžadována kreativita, 

komunikační schopnosti. Zastoupeny jsou úlohy otevřené i uzavřené.  

c) Vše je formulováno maximálně srozumitelně, je možné využít vlastní zkušenosti 

(např. z četby). Faktem však zůstává, že právě toto může být zároveň úskalím – 

většina učitelů základních škol upozorňuje, že současné děti velmi málo čtou. 

Pro takové bude otázka založená na vlastní četbě neřešitelná či jen obtížně 

řešitelná. 

d) Lze konstatovat, že náročnost je spíše vyšší než ono uváděné minimum, které 

má být stanoveno. 

 

Standardy pro základní vzdělávání – Matematika a její aplikace 

a) Navržené ilustrativní úlohy postačí k ověření všech indikátorů. 

b) Podle mého názoru většina úloh připomíná klasické příklady z učebnice, jen 

některé jsou formulovány zajímavěji, úlohy jsou pojaty hodně komplexně – 

většinou jedna úloha pro ověření více indikátorů. Zastoupeny jsou různé typy 

úloh. Zajímavější jsou úlohy doplněné nákresy, obrázky – např. úloha zaměřená 
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na různé typy souměrnosti využívající obrázků dopravních značek. Vhodné by 

bylo větší zapojení ilustrativních obrázků – např. úloha vycházející z měřítka 

mapy by mohla být doplněna obrázkem mapy a část údajů by žák mohl vyhledat 

přímo v mapě – došlo by k propojení se zeměpisem. 

c) Úlohy jsou srozumitelné. Někde lze využít svých zkušeností a logického 

úsudku, dobré je propojení s jinými předměty – např. s fyzikou. 

d) Obsáhlost i náročnost podobná jako u českého jazyka, vhodné i pro elektronické 

testování. 

 

Standardy pro základní vzdělávání – Anglický jazyk 

a) K ověření úlohy postačí, přestože materiál není dobře připraven. 

b) Snaha o zařazení různých typů úloh, výsledek přesto působí šedě, bez života. 

c) Menší počet úloh, podle mého hůře srozumitelné, až šest otázek v jedné úloze, 

formulace méně zajímavé, zadání by podle mne mělo být v angličtině nebo 

alespoň dvojjazyčné, vše příliš připomíná klasické písemné zkoušení. Úlohy 

nejsou příliš spojeny s praktickým využitím cizího jazyka, chybí obrázky, 

problémové úlohy. 

d) Méně obsáhlé, přesto poměrně náročné 

 

Standardy pro základní vzdělávání – Francouzský jazyk 

a) Úlohy vhodné pro naplnění účelu, pro který byly vytvořeny. 

b) Různé typy úloh. 

c) Úlohy dobře formulované, nápadité, někdy příliš dlouhé. Na rozdíl od 

anglického jazyka jsou více zapojeny vlastní zkušenosti, možnost využití 

v reálné situaci. Hodně obrázků, zajímavější, obrázky pomáhají ve správném 

dokončení úlohy 

d)  Obsáhlost je podobná jako u angličtiny, i zde průměrná náročnost 

 

Standardy pro základní vzdělávání – Německý jazyk 

a) Úlohy splňují účel, pro který byly připraveny. 

b) Střídají se různé typy úloh. 
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c) Úlohy jsou zajímavé, hodně propojené s praktickým životem – žáci si uvědomí, 

k čemu všemu jim znalost může sloužit například na dovolené, při nákupech 

v zahraničí, při odpovídání na jednoduchý e-mail. Vhodně jsou zařazeny 

obrázky a další doplňkové materiály – tabulky, předpřipravené osnovy 

k vyprávění apod. 

d) Obsáhlost stejná jako u ostatních cizích jazyků, podle mého názoru jsou 

ilustrativní úlohy pro německý jazyk nejlépe zpracovány. Nejde o hodnocení 

odborníka na jazykovou výuku, ale žáky by podobné úlohy určitě zaujaly. 

2.4.1 Shrnutí 

Ve většině případů pro všechny hodnocené předměty platí, že k jednomu očekávanému 

výstupu je přiřazeno více indikátorů, ty však pojme jedna ilustrativní úloha. Je patrná 

snaha o zajímavost a propojení s reálným životem, ne vždy se stejným výsledkem. 

V případě jazykové výuky je patrné, že splnění zadání bude lehčí, protože v některých 

úlohách mohou žáci čerpat z vlastních zkušeností, z vlastní četby, z poslechu. 

V matematice, fyzice a chemii potřebují žáci více konkrétních znalostí, aby byli schopni 

odpovědět. Zde nápověda a obrázky tolik nepomohou. 

Ze srovnání podle mého názoru vyplývá, že u připravovaných standardů pro chemii by 

se mělo více pozornosti věnovat mluvenému projevu žáků. U některých typů otázek by 

žák měl být schopen nejen formulovat vlastní názor, ale také jej obhájit (např. 

vysvětlení vzniku kyselých dešťů). Za vhodné nelze považovat otázky typu „Popište 

laboratorní náčiní“ – podobné úlohy nemají praktické uplatnění v běžném životě, žáci 

nechápou, k čemu jim podobná znalost v budoucnu bude sloužit. V případě chemie se 

objevuje i problém, že jedna standardizovaná úloha v některých případech nepojme ani 

jeden z více indikátorů. Vhodné by bylo četnější zařazení úloh zaměřených na 

bezpečnost. Tento požadavek je i v souladu se současně nově zaváděným tématem 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V rámci propojení 

s ostatními předměty se pro chemii nabízí přírodovědné předměty fyzika, zeměpis, 

matematika, může však v ilustrativních úlohách využívat i znalosti z průřezových témat 

(environmentální výchova, mediální výchova).  

Všechny připomínky, které byl získány k ilustrativním úlohám již schválených 

standardů, vedly k závěrečné revizi navržených ilustrativních úloh pro organickou 
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chemii. V některých případech bylo změněno zadání úlohy ve formě jednoznačnější 

formulace požadavků, postupného rozfázování více úkolů tak, aby žák nebyl již 

dopředu složitostí úlohy demotivován. Potvrdila se vhodnost zařazení obrázků, střídání 

různých typů úloh, vhodnost zařazení úloh přímo vycházejících z vlastní zkušenosti 

žáků. Příkladem takové úlohy je sestavení vhodného jídelníčku z nabízených potravin, 

při dodržení podmínek racionální výživy. V této oblasti se žáci orientují velmi dobře, 

úloha by neměla být hodnocena jako těžká a přitom dokonale ukazuje propojení učiva 

chemie s praktickým využitím v životě.  

V dalších částech bude popsán způsob a průběh ověření ilustrativních úloh pro 

organickou chemii v základních školách, vyhodnocení provedeného ověřování, 

vyhodnocení dotazníků pro učitele. 
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3 CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÝ PROBLÉM, PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ 

 

3.1 Cíl práce, výzkumný problém 

Cílem práce je potvrdit, že do tvorby standardů, indikátorů a zvláště ilustrativních úloh 

pro přírodovědné předměty v základní škole je vhodné zapojit učitele základních škol, 

aby spolupracovali na připravovaných změnách RVP ZV, mohli se k nim vyjadřovat 

a využívat svých zkušeností z praxe. Podle Gavory (Brno 2000) stojí na počátku 

jakékoliv práce potřeba stanovit výzkumný problém, dále následuje stanovení, koho se 

bude zkoumání týkat, kdy a jak bude výzkumný problém řešen (16). 

Tato práce řeší výzkumný problém, zda navržené ilustrativní úlohy odpovídají potřebám 

učitelů na základních školách. Měl by být potvrzen navržený postup prací pro tvorbu 

a ověřování ilustrativních úloh. Autor této práce nejprve vytvořil  návrh ilustrativních 

úloh pro tematický celek Organická chemie. Prostřednictvím pilotního ověřování 

v devátých třídách tří základních škol mělo být prokázáno, že navrhované ilustrativní 

úlohy jsou využitelné při ověřování očekávaných výstupů RVP ZV v uvedeném 

tematickém celku. Současně byl vytvořen prostor pro učitele i žáky, aby ověřované 

ilustrativní úlohy ohodnotili, poukázali na jejich nedostatky a případně navrhli vhodné 

úpravy. Po zapracování navržených úprav by se úlohy mohly stát součástí souboru 

ilustrativních úloh pro předmět Chemie.  

Pro pilotní ověřování byly zvoleny tři základní školy, jedna devatenáctitřídní základní 

škola na velkém pražském sídlišti, jedna osmnáctitřídní škola ve středně velkém městě 

a jedna devítitřídní škola v malém městě. Do ověřování se ve vybraných školách 

zapojili 104 žáci z pěti devátých tříd. Pro ověřování byly vytvořeny vždy dva soubory 

po deseti ilustrativních úlohách pro každého žáka. Úlohy byly zadávány anonymně, žáci 

uváděli pouze své pohlaví. Ověřovací skupina žáků se skládala z 59 chlapců a 45 dívek. 

Cílem pilotního zkoumání bylo ověření, do jaké míry mohou navržené ilustrativní úlohy 

sloužit učitelům chemie na základních školách jako indikátory splnění očekávaných 

výstupů RVP ZV pro tematický celek organická chemie.  

Nejprve byli osloveni vybraní učitelé chemie na základních školách, aby se seznámili 

s navrženými ilustrativními úlohami a ještě před ověřováním je ohodnotili. K souboru 



39 

 

ilustrativních úloh byl dále přiložen dotazník pro učitele, jehož vyhodnocení bude 

provedeno v další části práce. Materiál pro učitele byl předložen deseti pedagogům, 

kteří vyučují na základní škole chemii. Čtyři z nich pracují přímo ve školách, kde 

probíhalo ověřování, dalších šest bylo o spolupráci osobně požádáno, dotazník 

i ilustrativní úlohy byly všem zúčastněným předloženy v tištěné podobě. 

Učitelé ve třech oslovených školách následně věnovali ověřování souboru tři vyučovací 

jednotky. První a druhou hodinu řešili žáci ilustrativní úlohy, vzhledem k obsažnosti byl 

materiál rozdělen na dvě části po deseti úlohách. Třetí část věnovali diskusi se žáky nad 

navrženými úlohami. Ještě před zahájením pilotního ověřování byli žáci seznámeni 

s jeho cílem a byli požádáni, aby se snažili odpovídat co nejlépe. Výstupy z diskuse se 

žáky zaznamenali učitelé přímo do souboru ilustrativních úloh. Také tyto názory, které 

se týkaly pouze některých úloh, jsou zaznamenány v rozborech přímo u dotčených 

ilustrativních úloh. Nakonec mohli žáci vyjádřit svůj vztah k předmětu chemie a svůj 

názor na potřebnost tohoto předmětu.  

Připomínky a návrhy na úpravu ilustrativních úloh, získané v průběhu pilotního 

ověřování od učitelů i žáků,  byly do jednotlivých částí zapracovány a ilustrativní úlohy 

jsou již v upravené podobě uvedeny v přílohách B-V této práce. Bylo by vhodné provést 

další ověření nově upravených ilustrativních úloh v jiných školách a požádat o 

hodnocení další učitele chemie. Porovnání výsledků by mohlo potvrdit oprávněnost  

a potřebnost provedených změn. 
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4 PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ 

ILUSTRATIVNÍCH ÚLOH 

Pilotní ověřování proběhlo na třech základních školách anonymně v měsících únoru 

a březnu 2014. Jednotlivé ilustrativní úlohy byly vyhodnocovány postupně, výsledky 

ověřování jsou graficky vyjádřeny. Označení škola 1 bylo použito pro pražskou sídlištní 

školu, škola 2 označuje školu ve středně velkém městě a škola tři základní školu 

v malém městě. 

  

4.1 Vyhodnocení ověřování ilustrativních úloh  

Ilustrativní úloha číslo 1 (příloha B) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák zařadí uhlovodíky mezi organické látky 

 

Graf č.1 Rozdělení látek na organické a anorganické 

První otázka se věnovala rozlišení organických a anorganických látek, byla zaměřena 

jako uzavřená s výběrem více správných odpovědí, úspěšnost řešení, jak je vidět z grafu 

č.1, byla velice nízká (13–25%). Žáci se hůře orientovali v úvodním textu – chemické 
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názvy, vzorce, názvy – někteří ani nezačali úlohu řešit, připadala jim nesrozumitelná. 

V následném rozboru sami uváděli, že by jim více vyhovoval výčet názvů pod sebou 

než v horním obdélníku – lépe by vybrali a zařazovali postupně. 

Druhá otázka byla opět uzavřená s výběrem odpovědí, zadání požadovalo výběr 

základních uhlovodíků ze skupiny organických látek. Dosažená úspěšnost byla ještě 

výrazně nižší než u první otázky (3–8%), příčinou nebyla neznalost, ale fakt, že žáci 

zadání nedočetli do konce. Téměř 90% procent žáků v následném rozboru úloh uvádělo, 

že tuto část zadání úplně přehlédlo. To je pozoruhodné, protože žáci nepracovali pod 

časovým limitem. Již zde je patrné, že ne všechny úlohy vypovídají zcela 

o přírodovědné gramotnosti, ale jsou ovlivněny úrovní čtenářské gramotnosti. 

K uvedenému problému přijala ČŠI ve své zprávě z roku 2011 jeden ze závěrů: 

„Doporučit z úrovně MŠMT fakultám vysokých škol vzdělávajících učitele, aby do 

všech svých magisterských studijních programů zařadily rozvoj čtenářské gramotnosti 

žáků jako jejich povinnou součást, a toto doporučení předat také Akreditační 

komisi“(17). 

Hodnocení učitelů bylo kladné ve smyslu obsahu úlohy, ale ve většině případů učitelé 

navrhovali úvodní text koncipovat přehledněji, možná i doplnit obrázky. Druhou část by 

bylo vhodné zadat odděleně, aby ji žáci nepřehlédli. Úlohu považovali za přiměřenou 

časově i obsahově. 

Na základě vyhodnocení výsledků této ilustrativní úlohy nelze konstatovat, že bylo 

dosaženo očekávaného výstupu RVP ZV. Tato ilustrativní úloha by pro účel ověřování 

očekávaného výstupu musela být upravena. 

 

Ilustrativní úloha číslo 2 (příloha C) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  a) Žák zařadí uhlovodíky mezi organické látky 

   b) Žák užívá vedle názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků 
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Graf č. 2 Druhy organických a anorganických sloučenin 

Ilustrativní úloha číslo 2 patří mezi uzavřené přiřazovací. Úkolem žáků bylo přiřadit 

chemické vzorce k chemickým názvům a dále rozhodnout, zda se jedná o organickou či 

anorganickou látku. Jak vyplývá z grafu č. 2, vysoké procento správných odpovědí 

u první otázky svědčí o tom, že děti jsou zvyklé pracovat s názornými pomůckami, 

takže žáci zvládli přiřadit model k vzorci či chemickému názvu. Také rozlišení mezi 

organickými a anorganickými látkami se žákům dařilo s úspěšností vyšší než 50 %. 

Oproti tomu podprůměrných výsledků dosáhli žáci u otázky číslo 3, kde bylo úkolem 

rozlišit různé druhy organických sloučenin. Nejlepšího výsledku dosáhli žáci školy 2, 

přesto 30 % nelze hodnotit jako naplnění očekávaného výstupu. 

Žáci hodnotili úlohu jako příliš náročnou, závěrečné třídění se jim zdálo těžké, zde se 

poprvé objevily připomínky typu „nechápu, proč se to vůbec učíme“ nebo „k čemu to 

budu v životě potřebovat“. Podobný postoj k výuce chemie zaznamenal ve své práci 

Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii Martin Rusek (2011). „Snad nejvíce 

zarážející je zjištění, že přestože si žák uvědomuje využitelnost chemie pro něj 

samotného, hodnotí chemii špatnou známkou. Je možné se domnívat, že žáci 

neklasifikují předmět podle jeho užitečnosti, ale podle jiných faktorů (např. obtížnost, 

učitel)“(18). 
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Učitelé, kteří test zadávali, ve svých připomínkách upozorňovali, že zobrazení F je pro 

děti matoucí, protože na základních školách se stereochemie učí pouze okrajově. Dále 

hodnotili třetí otázku jako nepřiměřeně náročnou. Již před zadáváním vyjadřovali 

pochybnost, zda otázku mohou zvládnout všichni žáci. Nejednalo se podle nich o ono 

původně vyžadované minimum dosažitelné všemi žáky. K ověření indikátorů podle 

vyučujících stačí otázka 1 a otázka 2.  

Na základě výsledků prvních dvou částí ilustrativní úlohy číslo 2 by učitelé hodnotili 

očekávaný výstup RVP ZV jako splněný. Podle autora této diplomové práce by však 

pro naplnění očekávaného výstupu bylo nutné správné zodpovězení i třetí části otázky. 

Ilustrativní úloha je vhodná pro ověřování dosažení očekávaných výstupů. 

 

Ilustrativní úloha číslo 3 (příloha D) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků.  

 

Graf č.3 Vlastnosti jednoduchých uhlovodíků 

Ilustrativní úloha číslo 3 pracuje s uzavřenými otázkami, první otázka je uspořádávací, 

úkolem žáků bylo seřadit organické sloučeniny uvedené v tabulce podle počtu uhlíků. 
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Žáci ve všech třech školách dosáhli poměrně vysoké úspěšnosti (70–84 %), což je 

patrné z grafu č.3.  

Druhá otázka byla koncipována jako soubor čtyř tvrzení o organických sloučeninách, 

kde žáci rozhodovali pouze o pravdivosti tvrzení. Jednalo se tedy o uzavřenou otázku 

s výběrem jedné správné odpovědi, zde bylo patrné, že žáci spíše odpovědi tipovali, 

neměli dostatečné znalosti, tomu odpovídá úspěšnost mezi 50 % a 60 %.  

Třetí i čtvrtá otázka se zaměřovaly na vlastnosti organických látek uvedených ve 

vstupní tabulce. Obě otázky patřily mezi uzavřené – správnou odpověď vyhledávali žáci 

na základě uvedených údajů. Úspěšnost řešení ve všech třech školách dosahovala téměř 

90%.  

Žákům se úloha líbila, zaujala je možnost vyhledání informací z tabulky, úlohu 

hodnotili jako zajímavou a zvládnutelnou. 

Ve svém hodnocení této ilustrativní úlohy předpokládali zadávající učitelé velké 

problémy, domnívali se, že žáci nebudou umět pracovat s tabulkou. Tento předpoklad se 

nepotvrdil. Ve všech testovaných školách dosáhli žáci téměř 90% úspěšnosti.  

V případě této ilustrativní úlohy lze na základě výsledků konstatovat, že navržená úloha 

splňuje požadavek, pro který byla vytvořena. 

Ilustrativní úloha číslo 4 (příloha E) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků. 
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Graf č. 4 Výstražné symboly 

Ilustrativní úloha číslo 4 pracovala s výstražnými symboly a jejich významem. Jednalo 

se o úlohu uzavřenou s výběrem jedné nesprávné odpovědi. Jak ukazuje graf č. 4, 

v první otázce se výsledky pohybovaly mezi 78 % a 87 % – již před zadáváním učitelé 

ve svých připomínkách upozorňovali, že část špatných odpovědí bude způsobena tím, 

že někteří žáci nepřečtou správně zadání a nevšimnou si termínu NENÍ, byť byl v textu 

zdůrazněn a podtržen. Tento předpoklad se potvrdil – jedná se o často zmiňovaný 

problém čtenářské gramotnosti.  

Při pozdějším rozboru testových úloh uvedený předpoklad potvrdily i samy děti. 

Připouštěly, že si slova NENÍ nevšimly, a naopak hledaly, který textl k výstražnému 

symbolu patří. Objevila se doporučení slovo NENÍ nejen zvýraznit velkými písmeny  

a podtržením, ale i odlišnou barvou. 

Druhá část úlohy byla sestavena ze dvou typů vět. První typ popisoval nebezpečné 

vlastnosti látek, druhý způsoby bezpečného zacházení s těmito látkami. Žáci měli 

rozhodnout o jaký typ věty se jedná. Otázka patří mezi uzavřené s výběrem odpovědí, 

žáci dosáhli vysokého procenta úspěšnosti, vzhledem k tomu, že vybíráno bylo šest 

správných odpovědí, lze konstatovat, že výsledek nebyl dosažen pouhým tipováním. 

Na základě uvedených výsledků lze potvrdit, že ilustrativní úloha je vhodná pro 

ověřování dosažení očekávaných výstupů.  
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Ilustrativní úlohy číslo 5 (příloha F) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků  

Graf č. 5 Použití nejjednodušších uhlovodíků 

Pátá úloha nabídla žákům možnost rozhodnout, k čemu člověk využívá organické látky. 

Jedná se typ uzavřené úlohy s přiřazováním, úloha byla doplněna obrázky, učitelé ji 

hodnotili jako zajímavou jednoduchou a velmi srozumitelnou. 

Úlohy s obrázky jsou pro žáky zábavnější, lépe se v nich orientují. 

Žáci kladně hodnotili, že u této otázky mají pocit, že porozumění obrázkům na etiketách 

jim bude v životě užitečné. 

Předpoklady se potvrdily i ve vysoké úspěšnosti (85–90%), kterou potvrzuje graf č.5. 

Ilustrativní úloha odpovídá požadavkům, pro které byla navržena. 

 

Ilustrativní úloha číslo 6 (příloha G) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 
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Indikátor  a) Žák uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků. 

b) Žák uvede výhody i nevýhody využívání fosilních paliv ve vztahu 

k životnímu prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů. 

 

Graf č. 6 Fosilní a alternativní paliva 

Ilustrativní úloha číslo 6 se skládá z celkem šesti úloh. Celkově je zaměřena na práci 

s údaji o využívání čtyř druhů paliv pro motorová vozidla. Úvodní tabulka poskytla 

žákům názvy čtyř druhů pohonných hmot, údaje o jejich hustotě, obsahu olova 

a spotřebě v ČR v období šestnácti let. První dvě úlohy jsou uzavřené s volbou 

odpovědi. Podle grafu č. 6 v nich žáci dosáhli nejvyšší úspěšnost (v průměru více než 

90%), která může být zčásti ovlivněna i tím, že vybírali pouze ze dvou variant 

odpovědi. V takovém případě lze předpokládat, že někteří žáci svou odpověď spíše 

tipovali.  

Třetí úloha předpokládá výběr informací ze vstupního textu ( v tomto případě tabulky), 

zařazuje mezipředmětové vztahy, neboť žáci museli využít své znalosti z fyziky 

(hustota látky ve vztahu k hmotnosti tělesa). I zde dosahovali žáci poměrně vysoké 

úspěšnosti (70–80%).  

Poslední tři podotázky byly formulovány jako otevřené úlohy, kde žáci měli využít své 

vlastní zkušenosti, vyjádřit vlastní názor na vzrůstající spotřebu pohonných hmot, na 
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rostoucí ceny pohonných hmot a uvést příklady alternativních paliv pro dopravní 

prostředky. Nižší úspěšnost této části je z grafu velmi patrná. Pokud se žáci nemohli 

opřít o informace z tabulky, formulovali své myšlenky a názory neobratně, odpovědi 

často byly obtížně hodnotitelné či nehodnotitelně (např. jednoslovná odpověď „válka“ 

na otázku po příčinách vzrůstající ceny pohonných hmot). 

Tato ilustrativní úloha se žákům zdála příliš dlouhá, zřejmě ve smyslu obsažná. 

Učitelé chemie hodnotili tuto ilustrativní úlohu jako časově náročnou, dobře 

formulovanou, ve svém hodnocení před ověřováním vyjadřovali obavu, jak si žáci 

poradí s výběrem informace z tabulky a jak využijí znalosti z fyziky. V průběhu 

ověřování se potvrdila časová náročnost, opět se ukázala nižší schopnost žáků 

srozumitelně a jednoznačně vyjádřit svůj názor a vysvětlit jej. Pro žáky se ukazují jako 

snadnější úlohy uzavřené – nevyžadují tolik samostatnosti. 

Očekávaný výstup byl splněn pouze částečně. Žáci byli úspěšní v případě prvního 

indikátoru, pro druhý nebyli schopni samostatně formulovat odpověď. 

Tato ilustrativní úloha může být využita k ověření očekávaného výstupu. 

 

Ilustrativní úloha číslo 7 (příloha H) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák uvede příklady zdrojů uhlovodíků 
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Graf č. 7 Syntetizovaná paliva 

Při řešení této ilustrativní úlohy, která je připravena jako uzavřená s výběrem ze dvou 

odpovědí. Úloha se zaměřuje na přírodní zdroje uhlovodíků na Zemi, jako na surovinu 

pro výrobu syntetizovaných paliv. Úloha poskytovala výčet názvů, žáci pouze 

rozhodovali, zda se jedná o přírodní palivo. Jak je jasně patrné z grafu č. 7, nedosáhli 

žáci dobrých výsledků (34–42%). Jednalo se o velmi jednoduchou otázku, kde učitelé 

očekávali téměř stoprocentní úspěšnost.  

Žáci při rozboru neúspěšnost řešení zdůvodňovali tím, že některé názvy neznali, ale 

důvodem nižší úspěšnosti bylo spíš podcenění otázky, tipování správných odpovědí, 

Žáci nechybovali ve všech případech, nejvíce chyb měli u kaolinitu. 

V případě této ilustrativní úlohy se očekávaný výstup potvrdit nepodařilo. Přestože žáci 

měli více správných dvojic než špatných, celkově správného výsledku nedosáhla ani 

polovina z nich. Není tedy prokázáno, že navržená ilustrativní úloha v této podobě může 

sloužit k ověření očekávaného výstupu. 

 

Ilustrativní úloha číslo 8 (příloha I) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy. 
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Indikátor:  Žák uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde výchozí 

surovinou je ropa nebo zemní plyn 

 

Graf č. 8 Výrobky z ropy a zemního plynu 

Ilustrativní úloha opět pojata jako jedna otázka s výběrem odpovědí. Obsahem otázky 

byl výběr produktů získávaných z ropy pomocí frakční destilace. Nízká celková 

úspěšnost (49–57%) zobrazená v grafu č. 8 je způsobena zejména tím, že jako správná 

byla chápána ta odpověď, kde byly vybrány všechny správné odpovědi, většina žáků 

však nepodtrhla variantu uhlovodíkové plyny. 

Úloha byla učiteli hodnocena jako spíše nenáročná, časově přiměřená.  

Žáci otázku hodnotili jako lehkou, ale ne moc zajímavou. 

Podobně jako u předchozí ilustrativní úlohy nedošlo k ověření splnění očekávaného 

výstupu, neboť úspěšnost žáků se pohybovala okolo 50%. Nepodařilo se potvrdit 

vhodnost úlohy pro ověřování dosažení očekávaného výstupu. 

 

Ilustrativní úloha číslo 9 (příloha J) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

škola 1 škola 2 škola 3

otázka 8



51 

 

Indikátor:  a) Žák uvede příklady zdrojů uhlovodíků. 

   b) Žák uvede příklady produktů získaných při frakční destilaci ropy. 

c) Žák uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde je výchozí 

surovinou ropa nebo zemní plyn. 

 

Graf č. 9 Produkty destilace ropy 

První podotázka byla formulována jako uzavřená s výběrem z více možností 

a s přiřazováním. Úloha nabídla žákům schéma destilační kolony a jejich úkolem bylo 

pojmenování jednotlivých produktů, které jsou v průběhu destilace získávány. Graf č. 9 

ukazuje, že úspěšnost řešení byla průměrná (60–71%). Nejčastěji žáci chybovali opět 

u sousloví uhlovodíkové plyny a plynový olej. 

Druhá podotázka byla opět uzavřená s přiřazováním. Žáci ke způsobu využití produktu 

přiřazovali správný název produktu. Úspěšnost (73–78%) byla vyšší. Žáci si na základě 

definic spíše poradili i s pojmy, kterým v první části ilustrativní úlohy nerozuměli.  

Nedostatkem řešení bylo, že žáci se poté, co si na základě definic ve druhé části ujasnili 

pojmy, nevrátili a neopravili chyby v první části. Jednou z možností, jak problém 

vyřešit, je v úvodu nabídnout všechny názvy, poté si ujasnit pojmy pomocí definic 

a nakonec přiřadit správné názvy do nákresu. 
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Žáci zde nejčastěji jako připomínku uváděli, že některé pojmy se neučili, připustili však, 

že jim porozuměli na základě další části otázky. Na dotaz proč si tedy potom neopravili 

i první odpověď, uváděli nejčastěji, že už se nechtěli vracet, báli se nedostatku času 

nebo si nevzpomněli. 

Učitelé ve svém hodnocení upozorňovali, že některé názvy nejsou žáci zvyklí používat. 

Předpokládali chybovost u termínu plynový olej. Jejich předpoklad se potvrdil. 

Výsledky potvrzují, že úloha může být využita k zamýšlenému účelu. 

 

Ilustrativní úloha číslo 10 (příloha K) 

Ověření očekávaného výstupu: Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy. 

Indikátor:   a) Žák rozliší fosilní a ostatní paliva. 

b) Žák uvede výhody a nevýhody užívání fosilních paliv 

a ostatních druhů paliv vzhledem k životnímu prostředí 

a vyčerpatelnosti zdrojů. 

 

Graf č. 10 Fosilní paliva a vyčerpatelné zdroje 

Všechny tři otázky v této ilustrativní úloze jsou uzavřené s výběrem odpovědí. Jsou 

zaměřeny na pojmy fosilní a vyčerpatelné zdroje, využívají i prvek ochrany přírody. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

škola 1 škola 2 škola 3

otázka 1

otázka 2

otázka 3



53 

 

Z grafu č.10. je patrný velký rozdíl v úspěšnost řešení otázek 1, 3 a otázky 2. Obtížnost 

všech tří otázek byla srovnatelná, ale zatímco první a třetí byly jasně odděleny jako 

úloha, druhý úkol byl vložen bezprostředně za první. Žáci přečetli první úkol, splnili jej 

a potom pokračovali k úkolu třetímu. Nepozornost a nesoustředěnost byly potvrzeny 

i při rozboru testových úloh se žáky – většina z nich se divila, že tam zadání ještě 

pokračovalo. 

Také učitelé hodnotili ilustrativní úlohu jako přiměřeně obsahově i časově náročnou. 

Výsledek u druhé otázky je překvapil, předpokládali srovnatelnou úspěšnost u všech tří 

částí ilustrativní úlohy. Potvrzují však názor žáků, že část zadání přehlédli – hodnotí 

žáky jako méně soustředěné, snažící se rychle odevzdat práci, četnost chyb v testech 

z důvodu špatného či necelého přečtení zadání je podle učitelů častá. Objevil se i názor, 

že termín vyčerpatelnost zdrojů by bylo vhodné nahradit termínem obnovitelné zdroje, 

protože žáci mu lépe rozumí. Tento názor však uvedl pouze jeden dotazovaný učitel. 

Pokud by bylo zadání zřetelně rozděleno na tři části, je tato ilustrativní úloha pro 

ověřování očekávaných výstupů vhodná. 

 

Ilustrativní úloha číslo 11 (příloha L) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 

jako zdrojů energie a uvede příklady produktu průmyslového zpracování ropy. 

Indikátor:  Žák uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů 

paliv vzhledem k životnímu prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů  
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Graf č. 11 Kyselé deště 

Ilustrativní úloha se skládala ze dvou částí. První byla uzavřená s doplňováním slov 

z nabídky do neúplného textu, zabývajícího se vznikem kyselých dešťů. V této části se 

žáci orientovali velmi dobře, o čemž svědčí i úspěšnost více než 80% (viz graf č. 11). 

Při doplňování žáci využili znalostí z jiných předmětů a průřezových témat. 

Druhý úkol byl otázkou s otevřenou odpovědí, nižší úspěšnost je způsobena tím, že žáci 

měli vlastními slovy popsat dopady kyselých dešťů na životní prostředí. Vždy 

u otevřených úloh je patrné, že v této oblasti nejsou žáci vybaveni komunikativní 

kompetencí. Pokud již uvažovali správným směrem, nedokázali svůj názor jednoznačně 

vyjádřit. 

Žáci uváděli, že bylo těžké se ve druhé části vyjádřit, někteří otázku raději přeskočili. 

Učitelé hodnotili ilustrativní úlohu jako zajímavou, dobře formulovanou, obsahově 

i časově přiměřeně náročnou. 

Ilustrativní úloha při ověřování potvrdila, že se hodí k ověření splnění očekávaného 

výstupu.  

Ilustrativní úloha číslo 12 (příloha M) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 
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Indikátor:  Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíku, alkoholy a organické kyseliny.  

 

Graf č. 12 Deriváty uhlovodíku 

Ilustrativní úloha byla složena ze dvou částí. První část je položena jako uzavřená 

otázka s přiřazováním. Žákům byly nabídnuty vzorce a názvy chemických sloučenin, ke 

kterým postupně přiřazovali zobrazené molekuly. Z úspěšnosti žáků vyznačené v grafu 

č.12 (76–91%) je patrné, že s podobným typem úloh už se setkali, jednoznačnost zadání 

a možnost výběru byla přiměřená pro všechny žáky. 

Také ve druhé části zadání, kde se jednalo o uzavřenou otázku s výběrem jedné správné 

odpovědi, si žáci vedli podobně úspěšně (74–90%). Dokázali rozlišit alkoholy, 

halogenderiváty i organické sloučeniny. 

Přestože i v tomto případě byly obě otázky spojeny v jednom zadání, bylo z tabulky, do 

které žáci údaje vyplňovali jasně patrné, že požadovaných údajů je více, tím byli žáci 

vedeni ke splnění celého úkolu.  

Úlohu učitelé opět hodnotili jako zajímavou, dobře a srozumitelně formulovanou, 

celkově přiměřenou. 

Tato úloha může být využívána při ověřování splnění očekávaných výstupů. 

Ilustrativní úlohy číslo 13 (příloha N) 
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Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíku, alkoholy a organické kyseliny.  

 

Graf č. 13 Halogenderiváty uhlovodíku, alkoholy, organické sloučeniny 

První část byla zaměřena na doplnění schématu organické molekuly na derivát 

uhlovodíku. Jednalo se o uzavřenou otázku s výběrem odpovědi ze širší nabídky 

a následně s přiřazením zvolené odpovědi na určené místo. Je dobře patrné z grafu č.13, 

že tuto část zvládla většina žáků (65–72%). Nejčastěji žáci chybovali u doplnění 

organické kyseliny. 

Druhá otázka v této úloze byla otevřená, požadovala uvedení libovolného příkladu 

k nově vzniklým derivátům uhlovodíku. Problém byl, že žáci opět nedočetli pozorně 

zadání a pokud neznali přesný název sloučeniny, jejíž schéma doplnili, raději 

neodpovídali. Přehlédli spojení „libovolný příklad“ v praxi užívaného zástupce, 

konkrétně požadavek libovolný. V následném rozboru testu uváděli, že pokud by zadání 

správně pochopili, dokázali by odpovědět. Úspěšnost řešení byla v tomto případě 

podprůměrná (39–49%). 
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Učitelé pokládali tuto ilustrativní úlohu za přiměřenou, po vyhodnocení testu opět 

dospěli k názoru, že by bylo lepší obě otázky položit odděleně, zdůraznit slovo 

libovolný, nebo je nahradit např. slovem jakýkoliv. 

První část úlohy ukazuje, že po stránce teoretických znalostí jsou žáci připraveni 

poměrně dobře, problém nastává u potřeby samostatně myslet, pečlivě číst, porozumět 

instrukci. 

Úloha v této podobě nebyla potvrzena jako vhodná pro ověřování očekávaných výstupů, 

její první část však nárokům odpovídá. 

 

Ilustrativní úloha číslo 14 (příloha O) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor: a) Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíku, alkoholy a organické 

kyseliny.  

  b) Žák vyjmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti. 

  c) Žák zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka. 

 

Graf č. 14 Alkoholy 
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Z grafu č. 14 je patrné, že se jedná o poměrně rozsáhlou ilustrativní úlohu, složenou ze 

čtyř částí. První úloha je věnována chování organických látek při zahřívání v destilační 

baňce, zejména skupenství látek po dosažení určité teploty, úkol je předložen jako 

uzavřená otázka. Žáci mají doplnit slova plynné nebo kapalné na základě údajů, které 

získají z úvodní tabulky. Úspěšnost řešení byla nejlepší ze všech částí ilustrativní úlohy, 

ovšem ani zde žáci nedosáhli ani průměrného výsledku (44-46%). 

Druhá část byla uzavřená otázka s výběrem odpovědí a následně ještě s výběrem 

z tohoto výběru. Žáci poměrně přesně dokázali splnit první část zadání, kde vyhledávali 

hydroxyderiváty uhlovodíků, ale ke druhé části (výběr alkoholu) nedošla ani polovina 

z nich, většina dětí pokyn neprovedla. Úspěšnost řešení nízká (25–38%). 

Třetí úkol byl zadán jako uzavřená otázka s výběrem odpovědi. Žákům byla předložena 

čtyři tvrzení, pouze dvě z nich byla správná. Žáci v prvních dvou sledovaných školách 

uváděli, že úlohu vůbec nepochopili a odpověď pouze tipovali (úspěšnost 19–25%), ve 

třetí škole požádali o pomoc učitelku, po jejím vysvětlení část dětí úloze porozuměla 

(úspěšnost 42%). 

Poslední zadání bylo opět uzavřenou otázkou s výběrem jedné správné odpovědi. Žáci 

pojmenovávali součást reakce, při níž z glukózy vzniká ethanol. Výsledek napovídá, že 

část žáků opět odpověď tipovala bez porozumění, druhá část neodpovídala (úspěšnost 

7–15%). 

Ověřování nepotvrdilo vhodnost úlohy v této podobě, bylo by vhodné upravit ji na 

základě připomínek, poté opět prověřit. 

 

Ilustrativní úloha číslo 15 (příloha P) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

Indikátor:  a) Žák vyjmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti. 

b) Žák zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka. 
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Graf č. 15 Vlastnosti ethanolu a methanolu 

Úloha se zaměřila na vlastnosti ethanolu a methanolu a následně na vliv methanolu na 

lidský organizmus. První otázka je uzavřenou úlohou s výběrem jedné nesprávné 

odpovědi, žáci dosáhli poměrně vysoké úspěšnosti (69–76%), vysokou úspěšnost 

dokladuje i graf č. 15. Při rozboru nejčastěji ti, kteří chybovali, uváděli, že přehlédli 

v zadání slova NEHODÍCÍ SE a naopak hledali správnou odpověď. 

Tomuto tvrzení by bylo možné uvěřit, neboť ve druhé otázce (opět uzavřená, tentokrát 

s výběrem jedné správné odpovědi ke čtyřem různým tvrzením) dosáhli žáci úspěšnost 

86–91 %, což svědčí o tom, že pomocí této úlohy si učitel může ověřit splnění 

očekávaného výstupu. 

Učitelé hodnotili ilustrativní úlohu jako zajímavou, spojenou s praktickými znalostmi 

z nedávné kauzy methanol. Úloha byla jasná, srozumitelná, přiměřeně náročná, ukázala 

žákům důležitost některých chemických poznatků pro život. Ilustrativní úloha je vhodná 

pro ověřování dosažení očekávaných výstupů. 

Ilustrativní úloha číslo 16 (příloha Q) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 
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Indikátor:  Žák uvede příklady nejznámějších organických kyselin (i jejich 

triviálních názvů) a jejich výskytu.  

 

Graf č. 16 Karboxylové kyseliny 

Oba úkoly této ilustrativní úlohy byly formulovány jako otevřené otázky, zamřené na 

přírodní zdroje karboxylových kyselin a možnosti, jak dokázat přítomnost těchto 

kyselin. První část je sestavena jako otevřená úloha se stručnou odpovědí, druhá se 

širokou odpovědí. 

Z grafu č. 16 je dobře patrné, že první úlohu splnili všichni žáci s vysokou úspěšností 

(78–82%), nápovědu podle svého tvrzení nalézali právě v triviálních názvech 

organických kyselin. 

Ve druhé části měli samostatně popsat způsob provedení důkazu, zde byla úspěšnost 

výrazně nižší (39–50%). Někteří žáci se ani o hledání řešení nepokusili, otázku 

přeskočili. Ti, kteří odpověděli správně, si podle svého tvrzení vzpomněli na televizní 

reklamu, kde bylo měřeno pH lidského potu. Tím bylo ukázáno, že i televizní reklamy 

mohou člověka poučit, pokud jim je schopen porozumět a následně vědomost využít. 

Učitelé upozorňovali, že zvláště slabší žáci se otevřeným úlohám se širokou odpovědí 

záměrně vyhýbají, a to i tehdy, kdy odpověď nepožaduje žádný včet faktů, ale pouze 

vyslovení vlastního názoru, návrhu, postupu. 
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Vzhledem k nízké úspěšnosti u druhé části ilustrativní úlohy lze konstatovat, že tato 

úloha je vhodná ke stanovenému účelu pouze částečně. 

 

Ilustrativní úlohy číslo 17 (příloha R) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák popíše používání freonů v praktickém životě a jejich vliv na životní 

prostředí.  

 

Graf č. 17. Vliv freonů na životní prostředí 

Tato ilustrativní úloha se věnuje freonu, způsobu jeho využívání a negativním dopadům 

jeho využívání na životní prostředí. První část ilustrativní úlohy je uzavřenou otázkou 

s výběrem jedné správné odpovědi. Žáci dosáhli úspěšnosti 79-81% (viz graf č.17). 

Zadání bylo velmi jednoduché a srozumitelné. 

Druhá část byla koncipována jako otevřená otázka se širokou odpovědí. Část žáků na 

otázku vůbec neodpověděla, část měla problém správně zformulovat svůj názor. Tím je 

vysvětlena nízká úspěšnost (50–54%). 

Při rozboru testových úloh žáci, kteří se vůbec nepokusili odpovědět, uváděli, že 

nevěděli, co mají psát, že nic o důsledcích freonu neslyšeli, nepamatují se. 
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Tak jako u předcházející úlohy se učitelé shodli, že část žáků není ochotna přemýšlet 

a psát. Více jim vyhovuje zaškrtávání, podtrhávání, maximálně doplnění jednoslovné 

odpovědi.  

Nepodařilo se ověřit vhodnost ilustrativní úlohy v plném rozsahu, není možné bez 

dalšího ověřování zjistit, čím byla nízká úspěšnost žáků způsobena. 

 

Ilustrativní úloha číslo 18 (příloha S) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák se orientuje ve výchozích látkách a produktech 

fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovin, 

tuků, sacharidů. 

Indikátor:  a) Žák rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy. 

  b) Žák určí nezbytné podmínky pro průběh fotosyntézy. 

  c) Žák vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi.  

 

Graf č. 18 Fotosyntéza 

První úloha – uzavřená otázka s výběrem odpovědi – umožnila žákům využít vlastní 

zkušenosti, neboť se zabývala podmínkami nutnými pro vznik fotosyntézy u rostlin. 

Přestože by se dalo očekávat, že všichni žáci v deváté třídě již v životě zjistili, že 

květiny k životu potřebují světlo a vláhu, jak vyplývá z grafu č. 18, úspěšnost řešení 
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byla pouze 76–80%. Nižší úspěšnost byla způsobena tím, že některým žákům čas 

určený na řešení úloh nestačil a k úloze číslo 18 již nedošli. Část žáků ovšem odpověď 

pouze tipovala, snažila se poslední otázky zodpovědět ve spěchu a zvolila chybnou 

variantu. 

Také druhý úkol byl uzavřenou otázkou s výběrem jedné správné odpovědi, žáci 

vybírali produkty fotosyntetické reakce. Úspěšnost řešení u tohoto dílčího úkolu již byla 

velice nízká (20–26%), důvody byly podobné jako u předcházejícího úkolu, tedy 

nedostatek času. Zde se však již žáci ani nemohli opřít o zkušenost z vlastního života 

a odpověď pouze většinou tipovali, pokud vůbec odpovídali. 

Učitelé upozorňovali, že některé úlohy na počátku zabraly žákům oproti původnímu 

předpokladu více času a ten jim chyběl při řešení posledních úloh, zvláště byla-li otázka 

složitější či vyžadovala hlubší znalosti. 

Vzhledem k nedostatku času nebyla potvrzena vhodnost ilustrativní úlohy pro ověření 

splnění očekávaných výstupů. 

 

Ilustrativní úloha číslo 19 (příloha T) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák se orientuje v rostlinných a živočišných tucích a ve způsobech jejich 

uchovávání.  
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Graf č. 19 Bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny 

Graf č. 19 znázorňuje výsledky řešení ilustrativní úlohy číslo 19. První část úlohy – 

uzavřená otázka s výběrem odpovědí byla koncipována jako výběr správných odpovědí 

a jejich doplnění do neúplné tabulky. Jednalo se rozlišení druhů živočišných a 

rostlinných tuků, sacharidů a vitamínů. Žáci v této části mohli u některých odpovědí 

využít vlastní zkušenosti, u ostatních tipovali, ale opět na základě určitých zkušeností 

například z televize apod. Při rozboru tímto způsobem popisovali svůj postup při řešení 

úkolu. Za zcela neznámé označili ve dvou školách ze tří pojmy aktin a myosin, ty žáci 

doplnili až do posledního nevyplněného okénka. Úspěšnost řešení se pohybovala okolo 

79%. Žáci zde mimo jiné osvědčili kompetenci k řešení problémů. 

Druhá část ilustrativní úlohy byla formulována jako uzavřená otázka s výběrem jedné 

správné odpovědi. Úspěšnost řešení (81–85%) odpovídala tomu, že ke správné 

odpovědi stačilo využít vlastních zkušeností. 

V rozboru označili žáci tuto úlohu jako velmi srozumitelnou, líbilo se jim, že mohli 

využít osobních zkušeností. 

Učitelé hodnotili otázku jako přiměřenou, první část časově náročnější, obě vycházející 

z praktických zkušeností. Opět upozorňovali, že část žáků úlohu vůbec nezačala řešit 

z časových důvodů. 
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Takto zpracovaná ilustrativní úloha se hodí pro ověřování, že žáci splnili očekávaný 

výstup. 

 

Ilustrativní úloha číslo 20 (příloha U) 

Očekávaný výstup RVP ZV: Žák rozliší vybrané deriváty, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití. 

Indikátor:  Žák posoudí různé typy potravin z hlediska obecně uznávaných zásad 

zdravé výživy.  

 

Graf č. 20 Potraviny z hlediska zásad zdravé výživy 

Tuto ilustrativní úlohu hodnotili sami žáci jako vůbec nejsnadnější. Úloha nabídla 

žákům různé typy potravin a požadovala sestavení zdravé snídaně. Pro správnou 

odpověď na první otázku (uzavřená s výběrem více správných odpovědí) stačilo využít 

vlastních zkušeností a informací neustále nabízených prostřednictvím všech médií, což 

zvládla většina žáků, jak lze vyvodit z grafu č. 20. Při rozboru testu mimo jiné žáci 

uváděli, že zásady správné výživy znají, ale většina z nich je nedodržuje. 

Druhá část úlohy byla formulována jako otevřená otázka se širokou odpovědí a v tomto 

jediném případě bylo řešení tohoto typu otázky také velice úspěšné (78–83%), 

vezmeme-li v úvahu, že část žáků úlohu vůbec neřešila z důvodu nedostatku času. Také 
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zde k zodpovězení stačily praktické zkušenosti a vědomosti z médií. Žáci dokázali 

zdůvodnit, proč jsou některé potraviny vhodné a jiné nevhodné z hlediska zásad zdravé 

výživy. 

Většina žáků uvedla, že správné odpovědi zná, a pokud není úspěšnost téměř 100%, je 

to tím, že někteří na otázky nestihli odpovědět. 

Učitelé hodnotili ilustrativní úlohu jako výborně ukazující na propojení učiva chemie 

s běžným životem, srozumitelnou, přiměřenou. 

Ilustrativní úloha byla potvrzena jako vhodná pro ověřování očekávaného výstupu. 

 

4.1.1 Závěrečné shrnutí výsledků ověřování 

 

Graf č. 21 Shrnutí výsledků ověřování 

Z grafu číslo 21 vyplývá, že ve všech třech školách, ve kterých ověřování ilustrativních 

probíhalo, žáci dosáhli velmi podobných výsledků (úspěšnost 61,5–63,6 %). 

Z provedeného orientačního šetření plyne, že navržené ilustrativní úlohy lze využívat 

pro ověření dosažení očekávaných výstupů v tematickém celku organická chemie 

většinou žáků. 
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Žáci upřednostňují uzavřené úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, naopak 

otevřeným úlohám se širokou odpovědí se spíš vyhýbají. Žáci byli předem seznámeni 

s cílem ověřování a ve svých závěrech byli velmi kritičtí. Nelíbily se jim úlohy, které 

příliš připomínaly školní písemné zkoušení, dále by rozhodně dlouhé ilustrativní úlohy 

rozdělili na více částí, protože příliš dlouhá úloha již dopředu vyvolává obavy, že ji 

nezvládnou. Překvapivou je zde volba lehčího, ale splnitelného cíle, oproti výzvě 

těžšího úkolu, přestože za to žáci nebyli hodnoceni. Takovýto přístup k řešení problémů 

a přijímání výzev může být v budoucnu velice vážným problémem na trhu práce. 

Dále žáci uvádějí, že by zařazovali úlohy, které jsou nějak spojené s aktuálním děním, 

zde například zmiňovali informace o „kauze metanol“, která vypukla již téměř před 

dvěma roky, ale média jí dosud věnují pozornost. Hrabal (Motivace ve škole, 1984) 

takový způsob nazývá motivací aktuálností obsahu (19). 

Děvčata by mnohem více preferovala úlohy zaměřené na zdravou výživu, to lze 

interpretovat tak, že většina dívek se v pubertě trápí se svým vzhledem a často se snaží 

držet různé diety, o této oblasti jsou dobře informovány.  

Téměř všichni žáci uváděli, že se jim líbily úlohy doplněné ilustracemi, vnímají je jako 

formu pomoci při výběru správného řešení. Navrhovali například k úloze věnované 

kyselým dešťům zařadit obrázky různých typů krajin, aby žák mohl vybrat ty fotografie, 

na nichž jsou důsledky kyselých dešťů patrné, takové materiály by usnadnily následné 

popsání dopadu tohoto jevu.  

Žáci uvítali, že odpovědi na ilustrativní úlohy nebudou klasifikovány, ale současně 

vyslovili požadavek jiného typu vyhodnocení. Souhlasili s hodnocením pomocí procent, 

podle nich je přesnější a srozumitelnější než klasifikační stupnice 1–5. Zapojení žáků do 

rozboru a následného hodnocení ilustrativních úloh bylo velmi přínosné.  

Z odpovědí na některé otázky i případných komentářů jednoznačně vyplývá, že většina 

žáků nemá k chemii dobrý vztah. Ke stejnému závěru dospěl Rusek (2011): „Stejně 

jako ve světě, i v České republice se projevuje úbytek zájmu žáků/studentů 

o přírodovědné a technické disciplíny (vyjma stavebnictví). Také výsledky provedených 

výzkumů uvedených níže dokládají, že chemie patří ve škole mezi méně oblíbené 

předměty“(20). 
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Stejně jako učitelé vyslovili i žáci nejprve obavu, aby nešlo o pouhou přípravu dalšího 

typu písemného zkoušení na známky, ale po vysvětlení cíle ilustrativních úloh, dospěli 

k závěru, že by se jim líbilo mít možnost si třeba právě před běžným písemným 

zkoušením na známky otestovat, zda probírané učivo opravdu zvládli. Do rozborů se 

pustili s velkou vervou a kreativitou. Výsledky některých úloh nejsou zcela jasné, což 

může být způsobeno buď tím, že žáci opravdu nedosáhli očekávaného výstupu, nebo 

ilustrativní úloha nebyla dobře vytvořena. K rozhodnutí o příčině neúspěchu by bylo 

nutné zadat jinou ilustrativní úlohu k týmž indikátorům a podle výsledků vyslovit závěr. 

Opět se potvrzuje vhodnost širšího souboru ilustrativních úloh. 

V hodnocení vztahu k chemii došlo ke shodě ve všech třech školách. Žáci devátých tříd 

nemají k chemii příliš dobrý vztah, připadá jim, že se musí učit mnoho nových 

neznámých pojmů, mají pocit, že většinu učiva už nikdy v životě nepoužijí a v tomto 

názoru je na základě vlastních zkušeností ze základní školy utvrzují i rodiče. Žáci 

připouštějí, že nejvíc je baví praktické ukázky.  

Navržené ilustrativní úlohy lze využít k ověření očekávaných výstupů, byť u některých 

bude nutné provést určité úpravy. Navržené úpravy vyplývají z názorů učitelů i žáků 

a právě takovou cestou by se mělo prověřování ilustrativních úloh ubírat. 

4.2 Výsledky dotazníkového šetření  

Učitelé byli dotazováni s cílem získat pohled praktiků na obsah, zpracování i náročnost 

ilustrativních úloh. O vyplnění dotazníku (příloha V) bylo požádáno deset vyučujících. 

Odpovědi poskytlo devět žen a jeden muž. Zastoupeni byli pedagogové s délkou praxe 

kratší než 3 roky (2), s praxí mezi 4 a 10 lety (4), s praxí mezi 11–20 lety (3), s praxí 

mezi 21–30 lety (1). Většinou jsou na škole, kde pracují, jediným učitelem s aprobací 

pro chemii. Všichni považují časovou dotaci pro předmět chemie na své základní škole 

za dostatečnou. 

Odpovědi na jednotlivé otázky byly zpracovány graficky a každá odpověď je patřičně 

okomentována. 
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Graf č. 22 Hodinová dotace věnovaná předmětu chemie 

V grafu číslo 22 jsou zpracovány odpovědi na otázku: „Hodinová dotace věnovaná 

předmětu chemie na vaší ZŠ je dostatečná vzhledem k očekávaným výstupům RVP 

ZV?“ 

Většina dotazovaných učitelů na otázku, zda je časová dotace předmětu chemie 

dostatečná ve vztahu k očekávaným výstupům RVP ZV odpověděla souhlasně. 

V dalších otázkách však učitelé vyjádřili zároveň potřebu podrobit RVP ZV důkladné 

revizi a upravit očekávané výstupy. 
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Graf č. 23 Ilustrativní úlohy jako zpětná vazba o dosažení očekávaného výstupu 

Vyjádření k tvrzení, že navržené ilustrativní úlohy mohou poskytnout dostatečnou 

zpětnou vazbu o dosažení očekávaného výstupu pro organickou chemii, jsou 

zpracována v grafu číslo 23. 

Vyhodnocení odpovědí je zároveň možným řešením výzkumného problému, tvořícího 

základ této práce. Většina dotazovaných učitelů potvrdila, že navržené ilustrativní úlohy 

mohou být využity pro ověření, že žáci dosáhli očekávaného výstupu RVP ZV. 

Nejčastější odpověď „souhlasím“ také koresponduje s tím, že většina učitelů navrhla 

několik úprav, jak pozměnit navržené úlohy, aby byly srozumitelněji formulované, 

přitažlivější, přiměřenější možnostem žáků devátých tříd. Do tvorby ilustrativních úloh 

tím učitelé zapojili konkrétní poznatky ze své práce. 
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Graf č. 24 Srozumitelnost ilustrativních úloh 

Graf číslo 24 zobrazuje názory učitelů na tvrzení „Ilustrační úlohy jsou formulovány 

srozumitelně.“ 

Učitelé ve většině případů vyjádřili názor, že navržené úlohy jsou pro žáky 

srozumitelné, ovšem ve čtyřech případech se dotazovaní přiklonili k odpovědi 

nesouhlasné. Je zřejmé, že ověřované ilustrativní úlohy je nutné dále upravovat právě na 

základě všech získaných připomínek. 
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Názory učitelů na tvrzení „Ilustrativní úlohy jsou pro žáky zajímavé“, jsou zpracovány 

v grafu číslo 25. 

 

Graf č. 25 Zajímavost ilustrativních úloh 

Učitelé ve svých připomínkách a následně i v dotazníku vyjádřili názor, že autor se 

snažil sestavit ilustrativní úlohy tak, aby v nich byly zastoupeny různé typy úloh, 

zajímavost podporuje i využití různých obrázků. Žáci se učí pracovat s různými druhy 

úvodních textů, tabulkami apod. 
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Graf č. 26 Využití mezipředmětových vztahů v ilustrativních úlohách 

Graf číslo 26 zobrazuje reakce učitelů na tvrzení „Ilustrativní úlohy v rámci možností 

využívají znalostí, dovedností a postojů získaných v ostatních předmětech (tzv. 

mezipředmětové vztahy).“ 

 Rozhodný souhlas a souhlas ve všech případech potvrzují snahu využívat 

v ilustrativních úlohách mezipředmětových vztahů. Například znalosti z fyziky 

v ilustrativních úlohách číslo 3 a 6. Propojení učiva chemie a předmětu Výchova ke 

zdraví zase dokazují ilustrativní úlohy č. 19 a 20. 
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Graf č. 27 Využití vlastních zkušeností žáků při řešení ilustrativních úloh 

Odpovědi na otázku, zda navržené ilustrativní úlohy využijí vlastní zkušenosti žáků, 

jsou vyjádřeny v grafu číslo 27. 

Souhlas vyjádřený všemi učiteli se opírá například o ilustrativní úlohy číslo 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Lze tedy konstatovat, že ve více než polovině otázek může 

žák alespoň částečně využít vlastních znalostí, dovedností nebo zkušeností 

zprostředkovaných hromadnými sdělovacími prostředky (reklamy ověřující pH, 

doporučující racionální výživu apod.) 
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Graf č. 28 Využitelnost ilustrativních úloh ve výuce 

S názorem, že navržené ilustrativní úlohy je možné běžně využívat při výuce, se 

ztotožnila většina učitelů, což je dobře patrné z grafu číslo 28. Učitelé souhlasí s tím, že 

navržené ilustrativní úlohy mohou využívat k ověření výstupů u jednotlivých 

probíraných látek. Mohou tedy učivo rozdělit na několik etap a pro každou na závěr 

využít vhodnou ilustrativní úlohu, aby získali zpětnou vazbu, že žáci si učivo skutečně 

osvojili. Zároveň mohou žákům na příkladu některých ilustrativních úloh dokázat 

propojení učiva chemie s praktickým životem (viz vyhodnocení otázky 6). 

Přesto je zajímavá převaha odpovědí „souhlasím“. Určitě stojí za úvahu, proč většina 

dotazovaných učitelů, která ochotně spolupracovala na ověřování dotazníků a aktivně se 

zapojila do procesu úprav ilustrativních úloh pro jejich zkvalitnění, zde nevyužila 

možnost „rozhodně souhlasím“. Příčinu bychom mohli nejspíš hledat v obavě, aby se 

nakonec ilustrativní úlohy nestaly prostředkem k testování žáků. Testování jehož cílem 

nebude ověřování splnění očekávaných výstupů. Jejich obavy se opírají mimo jiné 

o fakt, že nejprve byly do RVP ZV zařazeny standardy právě těch předmětů, jichž se 

týkalo pilotní celoplošné testování realizované ČŠI. Nejprve bude nutné přesvědčit 

učitele, že ilustrativní úlohy jsou nástrojem pro ně. Nástrojem pomocí něhož si budou 

moci ověřit, že spolu se svými žáky splnili očekávané výstupy.  
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Graf č. 29 Standardy pro chemii jsou prostředkem ke zlepšení výuky 

Graf číslo 29 zobrazuje názor, že standardy pro chemii mohou přispět ke zlepšení výuky 

chemie (otázka 8 v dotazníku). Z šetření vyplývá, že alespoň šest učitelů z deseti si 

uvědomuje potřebu standardů. Část učitelů vnímá informace o standardech jako krok 

zpět, jako omezování autonomie základních škol. Učitelé se potřebují přesvědčit, že 

zavedením standardů nebudou omezováni, jen budou mít srozumitelněji stanovený cíl, 

ke kterému směřují, metody práce, postupy, organizace výuky, to vše zůstane v rukou 

jednotlivých učitelů. Ilustrativní úlohy by měly tvořit jakousi zásobárnu různých typů 

testových úloh, učitelé by měli mít možnost s ní nejen pracovat a jednotlivé úlohy 

hodnotit a připomínkovat, ale sami do ní ilustrativní úlohy vkládat. Pokud se budou na 

vzniku podobných materiálů podílet, stanou se aktivními účastníky procesu, a nikoliv 

jen příjemci navrhovaných změn. 
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Graf č. 30 Potřeba revize RVP ZV pro předmět chemie 

Názory na tvrzení „Pro zkvalitnění výuky chemie je zapotřebí zrevidovat RVP ZV“ jsou 

zpracovány v grafu číslo 30. 

Většina dotazovaných učitelů si uvědomuje nutnost revize RVP ZV, ale při rozhovorech 

nebyli ve svých názorech na revizi příliš konkrétní. Uvědomují si potřebnost změn, ale 

zde jako by očekávali, že tyto změny navrhne a provede někdo jiný. Jedině ve 

spolupráci s učiteli základních škol je možné provést úpravy RVP ZV, které povedou ke 

zkvalitnění výuky. Tento proces nebude snadné nastartovat, protože je nutné brát 

v úvahu, že ne všichni učitelé budou ochotní spolupracovat. Do pilotního ověřování se 

zapojili učitelé ochotní vyzkoušet něco nového, ale ve školách pracují i učitelé, kteří 

žádné změny nevítají.  

Většina připomínek, které vznesli učitelé přímo k ilustrativním úlohám, se týkala 

srozumitelnosti zadání, byla vedena snahou, aby zadání bylo jednoznačné, přehledné. 

Učitelé shodně tvrdili, že pokud zadání vypadá příliš složitě a žák se v něm hůř 

orientuje, bývá již dopředu částečně odrazen, protože děti jsou dnes zvyklé pracovat se 

spoustou vzdělávacích materiálů, která jim učivo předkládá již předzpracované ve 

formě jakéhosi polotovaru a nepožaduje po nich příliš samostatnosti. Zda byly 

předpoklady učitelů potvrzeny, je uvedeno v rozboru řešení jednotlivých ilustrativních 

úloh. 
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K nechuti žáků odpovídat na otevřené otázky se širokou odpovědí učitelé nejčastěji 

vyjadřovali názor, že žáci nejsou vedeni k tomu, aby podobné úlohy zvládli. V mnoha 

předmětech jsou využívány pracovní sešity většinou sestavované z uzavřených úloh, 

nebo z úloh otevřených, ale se stručnou odpovědí. Písemné testy jsou často 

připravovány jednostranně, využívání počítačových programů pro procvičení učiva 

vede také k výběru z nabízených možností. Žák se tedy neučí formulovat ani obhajovat 

své názory. Většinou je to tím, že učitel ve snaze vyhovět množství učiva, vše probrat, 

procvičit, nemá na rozvoj komunikačních kompetencí svých žáků dost času. Jednou 

z možností, jak rozvíjet právě tuto kompetenci je využívání například projektového 

a problémového vyučování. Tam je patřičné učivo probráno a procvičeno jiným 

způsobem, který pomáhá rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků. 

Přestože některé navržené ilustrativní úlohy nesplnily svůj cíl – ověřit očekávaný výstup 

– nebylo by správnou cestou sestavit ilustrativní úlohy pouze z některých typů 

testových otázek. Naopak rozbor výsledků vedl učitele k zamyšlení, jak dále rozvíjet 

své žáky, aby dokázali pracovat s různými typy otázek a úloh. 

Učitelé dále uváděli, že ověřování bylo pro žáky poměrně náročné, byť byly ilustrativní 

úlohy rozděleny na dvě části, pokaždé se ukázalo, že v závěru vyučovací hodiny již byla 

část žáků unavená a nesoustředěná. To samozřejmě také částečně zkreslilo výsledek 

ověřování. Učitelé se shodují, že by nebylo vhodné využívat ilustrativní úlohy 

k sestavení celohodinových testů, natož šedesátiminutových testů, jak je tomu v případě 

plošného testování. Vidí v nich spíš prostředek k získávání zpětné vazby po kratších 

úsecích probraného učiva. Naopak by rádi měli k jednotlivým indikátorům k dispozici 

více navržených ilustrativních úloh. Mohli by potom na závěr daného učebního celku 

zadat ve třídě různé ilustrativní úlohy a získat tak ještě objektivnější informaci o tom, 

zda žáci skutečně dospěli k očekávanému výstupu RVP ZV. Domnívají se, že výhodou 

je i to, že úlohy sestavil někdo jiný, takže výsledek nebude zkreslen tím, že učitel by 

mohl podvědomě připravit testové úlohy pro svou třídu „na míru“ a nezískal by 

objektivní obraz toho, jak žáci učivo zvládli. Nebrání se však tomu nabídnout své úlohy 

do jakéhosi registru tak, aby jejich práci mohl využít jiný učitel. Upozorňují, že na 

podobném principu již funguje několik portálů (samozřejmě rvp.cz, ale také například 

portál sborovna.cz apod.). Zároveň se dotazovaní shodují, že příspěvky jednotlivých 

učitelů by měly podléhat určité kontrole, takže zveřejněny by byly jen kvalitní návrhy. 
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K hodnocení vztahu žáků k předmětu chemie učitelé dodávají, že na praktické ukázky 

a laboratorní práce mají málo prostoru nebo nemají specializovanou učebnu chemie ve 

škole, což je v možnostech demonstrací limituje. Vzhledem k vyhodnocení dotazníku 

pro učitele, kde se všichni vyučující shodli, že časová dotace pro chemii je dostatečná, 

by se připomínka o nedostatku času na demonstrativní ukázky mohla zdát nesmyslná. 

Jak ovšem celý rozbor ukázal, učitelé se zároveň domnívají, že by měla být provedena 

revize RVP ZV pro předmět chemie, která by směřovala obsah učiva více k jeho 

propojení s běžným životem. Většina dotazovaných učitelů chemie si uvědomuje 

nutnost revidovat RVP ZV. Materiál byl vytvářen před více než deseti lety a nyní 

nastává vhodné období pro jeho revizi. Do diskuse nad úpravami RVP ZV by se měli 

zapojit učitelé v co největší míře, protože právě oni se nejlépe orientují v terénu, znají 

své žáky.  

Nutnost změn však vyplývá i z postupujícího společenského vývoje, na který by 

školství vždy mělo včas reagovat. Je nutné provést takové změny, které povedou ke 

změně postoje žáků k předmětu chemie. Dnešní názor dětí na přírodovědné předměty 

zvláště chemii a fyziku je spíš negativní. Revize RVP ZV by měla směřovat i ke změně 

v této oblasti. Cestou je například co největší propojení učiva s praktickým životem, aby 

žáci nevnímali chemii jako cizí nepřátelský svět, ale jako součást svého okolí. 

 

4.2.1  Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Autor si je vědom toho, že výsledky provedeného šetření jsou zkreslené velikostí 

i způsobem výběru vzorku respondentů. Přesto se však v odpovědích nachází mnoho 

odkazů, které jsou v přímém vztahu k výsledkům již provedených výzkumů nebo 

teoretických prací. 

Většina učitelů, kteří vyhověli žádosti o vyplnění dotazníku, se v jeho úvodní části 

shodla, že časová dotace věnovaná předmětu chemie v učebním plánu jejich školy je 

dostačující. Přesto jsou si vědomi, že jejich předmět spolu s fyzikou patří mezi nejméně 

oblíbené. Cestu k nápravě by hledali v revizi RVP ZV. V prostoru, který byl poskytnut 

na závěr dotazníku k rozvedení a vysvětlení jejich názorů, nejčastěji uváděli, že se 

domnívají, že cílem by nemělo být předání širokého souboru poznatků, ale zejména 
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předání informací, jak chemie ovlivňuje lidský život, jak je propojena s okolním 

světem. Žáci by měli opouštět základní školu s vědomím, že chemické děje se 

odehrávají neustále okolo nich a měli by jim porozumět na odpovídajícím teoretickém 

základu. Dále by si měli více uvědomit propojení jednotlivých přírodních věd. 

V případě všech dotazovaných lze konstatovat, že se jednalo o učitele, kteří vidí smysl 

výuky přírodních věd na základní škole jinde než v pouhém naučení vzorců, názvů, 

předávání teoretických poznatků. Naopak hledají větší propojení s praktickými 

zkušenostmi i dalším využitím učiva v životě. Prostředkem pro dosažení uvedených cílů 

jsou podle nich například projekty připravené v součinnosti více učiteli a propojující 

více oblastí. 

Mezi odpověďmi se objevilo i několik připomínek, že by měl být větší důraz kladen na 

téma bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce je věnována problematice očekávaných výstupů RVP ZV, zejména 

oblasti ověřování jejich dosažení žáky devátých tříd. Zaváděním standardů pro základní 

vzdělávání a zejména jejich konkretizací prostřednictvím indikátorů má vzniknout nový 

pomocný nástroj pro učitele. Jestliže indikátor konkretizuje očekávaný výstup, pak 

ilustrativní úloha ukazuje, jakým způsobem si může učitel ověřit, že konkrétního 

výstupu bylo dosaženo. 

Cílem diplomové práce bylo ověření navržených ilustrativních úloh pro tematický celek 

Organická chemie. Při teoretické přípravě jednotlivých úloh i samotného pilotního 

ověřování byla provedena analýza kurikulárních změn, které probíhají v českém 

školství v posledních dvaceti letech v kontextu celoevropského vývoje. Změny v pojetí 

vzdělávání byly opravdu převratné a dlouhodobé, nyní však nastává čas ke zhodnocení 

průběhu reformy, zamyšlení se, zda byly skutečně dosaženy původně zamýšlené cíle, 

zda není potřeba některé kroky revidovat a upravit. 

Zpětnou vazbu o kvalitě prováděných změn poskytují různé výzkumy a šetření. Jak se 

ukazuje právě z těchto šetření, cesta změn vede správným směrem, ale nedaří se tento 

trend udržovat rovnoměrně ve všech školách. Mnohdy byly výsledky tak rozdílné, že 

z nich vyplynula nutnost více konkretizovat RVP ZV. Změny se však v některých 

vzdělávacích oblastech dotkly nejen očekávaných výstupů, ale i samotného obsahu 

učiva. Největší změnou je však stanovení standardů pro základní vzdělávání. Úkolem 

standardů je prostřednictvím indikátorů přesněji popsat očekávané výstup, aby si 

jednotlivé školy ještě více ujasnily, kam směřují, jaké jsou cíle základního vzdělávání. 

Zde došlo k první závažné chybě. Celá školská reforma v oblasti základního vzdělávání, 

která vedla postupnými kroky až ke zpracování RVP ZV, vždy vnímala základní školu 

jako jeden celek, neodtrhávala od sebe jednotlivé předměty, ale ukazovala 

a zdůrazňovala jejich propojení, například prostřednictvím průřezových témat. 

Najednou však začaly být vytvářeny izolované standardy, které jsou zveřejňovány 

postupně. Nejprve se pozornost zaměřila na jazykové vzdělávání a matematiku, později 

na cizí jazyky. Podle názoru mnoha odborníků i učitelů z praxe však měly standardy 

vznikat podobně jako celý RVP ZV. Opět měla být na školách vyvolána diskuze 

o obsahu RVP ZV a také o obsahu školních vzdělávacích programů, učitelé měli 
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vyhodnotit svůj školní vzdělávací program, který již prošel oběma stupni základní školy 

a lze tedy zpracovat analýzu jeho silných i slabých stránek. Od vzniku RVP ZV 

společnost prošla dalším vývojem, na který by měla vzdělávací soustava reagovat. Tato 

možnost nebyla využita. 

Pokud by standardy byly připravovány jako celek, jistě si lze představit ilustrativní 

úlohu, která ověří očekávaný výstup předmětu český jazyk a literatura zaměřený na 

práci s odborným textem a očekávaný výstup předmětu chemie, ze které bude převzat 

zmíněný odborný text a následné otázky k němu. Pouze vhodně vytvořenou ilustrativní 

úlohou lze jednoduše ověřit splnění více očekávaných výstupů dokonce z různých 

předmětů. Tento příklad dokazuje, že ilustrativní úlohy měly vznikat spoluprací učitelů 

na základních školách, aby pomohly dále propojit jednotlivé vzdělávací oblasti. 

Samozřejmě není možné podcenit úlohu odborníků, kteří se na přípravě standardů 

podíleli. 

Bez aktivní účasti učitelů však standardy mohou zůstat daleko za svými možnostmi, 

neboť učitelé dnes standardy často vnímají jako krok zpět, jako návrat k minulému 

modelu, kdy se na všech základních školách probíralo stejné učivo ve stejnou dobu 

podle stejných materiálů, stejnými metodami. Obávají se, že ilustrativní úlohy se změní 

v pouhý nástroj hodnocení práce školy zvenčí. Spojují vznik standardů s celoplošným 

testováním. Tato myšlenka však napadla i řadu odborníků, neboť testování se 

zaměřovalo právě na oblasti, pro něž byly standardy již schváleny a zapracovány do 

RVP ZV. 

 

Tato diplomová práce se věnovala problematice standardů jako pomocnému nástroji pro 

učitele, který si pomocí ilustrativních úloh může ověřit, zda se mu podařilo se žáky dojít 

k očekávanému výstupu. Podobně může výsledek posloužit žákovi k ověření, zda látku 

pochopil a dovede vše nově nabyté využívat. Dále by ilustrativní úlohy mohly sloužit 

i rodičům, aby si ověřili, že jejich dítě v průběhu vzdělávání došlo k očekávaným 

výstupům. 

Ilustrativní úlohy se nemají stát souborem testů. Smyslem práce učitele není nácvik 

vyplňování jakéhokoliv testu, aby škola v hodnocení více škol obstála a nedosáhla 

špatného výsledku. Lze však konstatovat, že část již schválených ilustrativních úloh 
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svou podobou spíš připomíná klasické školní písemné práce, je plochá, nevyužívá všech 

možností, jak koncipovat didaktické testy. Některé úlohy jsou příliš podrobeny 

elektronickému testování, což opět vyvolává obavy, že byly vytvořeny právě k tomuto 

účelu. Málo jsou zastoupeny úlohy otevřené, úlohy rozvíjející komunikační schopnosti 

žáků – tyto úlohy jsou totiž velmi obtížné při zpracovávání výsledků, jsou hodnotitelné 

pouze subjektivně, ovšem na druhé straně výsledek hodnotí učitel, který zná daného 

žáka a může nejlépe posoudit, jaký pokrok žák udělal, jakého výsledku dosáhl, a to je 

přece cílem vzdělávání – hodnotit žáky jako osobnosti, podle jejich individuálních 

možností a schopností. Tam je těžiště hodnocení. Ne vždy stačí k popsání výsledku 

pouhý přesně bodovaný test. Ilustrativní úlohy, které byly ověřovány na žácích, pro něž 

byly určeny, prokázaly, že v oblasti vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení mají žáci 

devátých tříd největší rezervy. Přitom schopnost komunikovat, hledat a navrhovat 

řešení, obhajovat a vysvětlovat své názory je pro budoucí život jedna z nejdůležitějších. 

Právě tyto schopnosti by měly být rozvíjeny napříč všemi předměty a pro jejich 

ověřování by mohly být zpracovávány společné ilustrativní úlohy. 

Jednotlivé ilustrativní úlohy by neměly být opravovány a klasifikovány běžným 

způsobem. Vhodnější je vyhodnocení procent úspěšnosti, společné vyhodnocení se 

žáky, formulování společných závěrů. Učitel využije jednu nebo více ilustrativních úloh 

tehdy, když ukončí kratší celek – on i žáci získají informaci, zda a jak učivo zvládli. 

Tato práce se zabývala tvorbou ilustračních úloh pro tematický celek Organická chemie. 

Soubor ilustrativních úloh byl pilotně ověřen na třech základních školách. Následné 

rozbory ilustrativních úloh prováděné se žáky a učiteli přinesly mnoho návrhů ke 

zkvalitnění a doplnění původně navržených ilustrativních úloh. Soubor navržených 

ilustrativních úloh byl ponechán všem zúčastněným učitelům k dalšímu využití. Soubor 

upravených ilustrativních úloh je dále k dispozici na webových stránkách domovské 

katedry autora této práce kchdch.pedf.cuni.cz/standardy. 

Právě takovým způsobem by změny ve školství měly probíhat. Každý učitel je 

vysokoškolsky vzdělaným odborníkem pro svůj předmětem, zároveň je kvalifikovaným 

pedagogem a navíc má mnoho zkušeností z práce přímo v terénu. Dalším 

a pravděpodobně nejdůležitějším účastníkem procesu vzdělávání je sám žák. Také 

žákům by měl být poskytnut prostor pro vyjádření vlastních názorů. Například možnost 

hodnotit ilustrativní úlohy z hlediska žáků je obohacením o další vhled do problematiky. 
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Tato práce je pouze nástinem jedné z možností, jak využívat standardy, indikátory 

a ilustrativní úlohy v základních školách. 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha A  

Příklady zahraničních evaluačních standardů 

Anglie 

1. Evaluační standardy (ES) jsou popsány a přímo zařazeny do kurikula 

(http://curriculum.qcda.gov.uk/). 

2. ES jsou popsány prostřednictvím vědomostí, dovedností a znalostí (knowledge, skills 

and understanding), které má žák získat. Takto popsané oborové vědomosti, dovednosti 

a znalosti konkretizují kurikulum. 

3. ES jsou popsány pro všechny vzdělávací obory (např. Mathematics, Geography) a 

oblasti (např. Physical education, Design and technology) a pro jednotlivé tematické 

okruhy. 

4. ES jsou členěné jak podle věkových skupin, tak podle úrovní výkonů žáka (na rozdíl od 

skotského ES, kde je členění pouze do úrovní podle věkových skupin). Tím, že jsou 

popsány úrovně výkonu žáka, lze hovořit o dvouúrovňovém ES. 

a) Období 1: věk 5–7, úrovně 1–3 
b) Období 2: věk 7–11, úrovně 2–5  
c) Období 3: věk 11–14, úrovně 3–7 
d) Období 4: věk 14–16, úrovně 8  

      Kurikulum pro obor matematika je členěno a popsáno podle těchto úrovní. Úrovně se však 

překrývají proto, aby byly zohledněny individuální zvláštnosti jednotlivých žáků. Viz ukázka 

níže (vzdělávací obor Matematika). 

5. Ukázka ES – vzdělávací obor Mathematics (Matematika) 

Standard ke klíčové etapě 1 oboru Matematika 

9.1.1 Použití a aplikace čísla 

9.1.1.1 Řešení úlohy 

a. přístup k řešení úloh s čísly a prezentace dat různými způsoby tak, aby pochopili, co mají 

dělat 

b. rozvíjení flexibilních přístupů k řešení úloh a hledání způsobů, jak překonat těžkosti  

c. rozhodování, které úkony a postupy při řešení úloh použít 

d. organizování a kontrola vlastní práce 

9.1.1.2 Komunikace 

e. použití vhodného jazyka, symbolů a slovní zásoby související s číslovkami a daty 

f. komunikace v mluvené, obrázkové a psané formě, nejprve používají neformální jazyk a 

záznamy, následně matematický jazyk a symboly 

http://curriculum.qcda.gov.uk/
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9.1.1.3 Zdůvodnění 

g. prezentace výsledků uspořádaným způsobem 

h. pochopení obecných tvrzení a hledaní shody mezi jednotlivými případy 

i. vysvětlení vlastního postupu a zdůvodnění řešení úloh zahrnující čísla a data 

Finsko 

1. Evaluační standardy jsou ve Finsku součástí Národního kurikula pro základní 

vzdělávání (National Core Curriculum for Basic Education 2004: 

http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula). 

2. Finské Národní kurikulum pro základní vzdělávání obsahuje tzv. popis dobrého 

výkonu (description of good performance) a tzv. kritéria pro závěrečné hodnocení 

(final-assessment criteria), jež odpovídají evaluačním standardům.  

3. Popis dobrého výkonu a kritéria pro závěrečné hodnocení jsou formulovány pro 

všechny 1povinné vzdělávací obory. 
4. Dobrý výkon a kritéria pro závěrečné hodnocení specifikují úrovně znalostí a 

dovedností pro jednotlivé tematické okruhy a jednotlivé etapy. Členění do etap je 

pro jednotlivé předměty různé, např. matematika je rozčleněna do tří etap: první 

etapa (1. a 2. ročník), druhá etapa (3.–5. ročník), třetí etapa (6.–9. ročník).  

5. Ukázka – vzdělávací obor Matematika 

Kurikulum obsahuje v rámci každé etapy každého vzdělávacího oboru stručnou charakteristiku, 

cíle (objectives), vzdělávací obsah (core content) rozčleněný do tematických okruhů a popis 

dobrého výkonu anebo kritéria pro závěrečné hodnocení. (Standard je součástí kurikula) 

1. etapa (ročník 1–2) Stručná charakteristika: 

Klíčové úkoly výuky matematiky v prvním a druhém ročníku jsou rozvíjení matematického 

myšlení, procvičování schopnosti se soustředit, poslouchat a komunikovat; získávání zkušeností, 

které jsou základem pro vytváření matematických pojmů a struktur. 

CÍLE  

Žáci: 

 naučí se soustředit, poslouchat a komunikovat, rozvíjet své myšlení, získají uspokojení a 

radost z pochopení úloh a jejich vyřešení 

 získají různorodé zkušenosti s odlišnými způsoby prezentace matematických pojmů, při 

práci s pojmy budou nejdůležitějšími aspekty mluvený a psaný projev, pomůcky a 

symboly 

 pochopí, že struktury vznikají z pojmů 

 pochopí pojem přirozeného čísla a zvládnou základní početní dovednosti, při kterých se 

používá 

 naučí se zdůvodňovat svá řešení a závěry prostřednictvím obrázků, konkrétních modelů a 

pomůcek v písemné i ústní formě; budou umět nalézt podobnosti, rozdílnosti, zákonitosti 

a vztahy příčiny a následku mezi jevy 

 získají zkušenosti s vyjadřováním vlastních postřehů ohledně matematických úloh, se 

kterými se setkají a které jsou z jejich hlediska důležité 

Příklad vzdělávacího obsahu tematického okruhu geometrie: 

http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula
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 pozorování a popis prostorových vztahů v okolním prostředí 

 pozorování, popis a pojmenování geometrických útvarů v okolním prostředí 

 rozpoznání, vysvětlení a pojmenování rovinných a prostorových útvarů 

 základní geometrické pojmy, jako například bod, úsečka, přímka, polopřímka a úhel 

 vytváření, rýsování a popis rovinných útvarů, rozpoznání a sestavení prostorových útvarů 

 shodná zobrazení a zvětšení 

Příklad popisu dobrého výkonu pro tematický okruh geometrie: 

Žáci: 

 budou znát základní rovinné a prostorové útvary, včetně čtyřúhelníku, trojúhelníku, 

kruhu, koule a krychle; budou ovládat základní geometrické pojmy – bod, úsečka, 

polopřímka, přímka, úhel – a jejich vztahy vzhledem k základnějším rovinným útvarům 

 budou umět využít shodné zobrazení a zvětšení 
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Příloha B 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Indikátor Žák zařadí uhlovodíky mezi organické látky 

Ilustrativní úloha č. 1  

A) Z následujících chemických látek vyberte ty, které jsou tradičně zařazovány mezi organické látky, a vepište 

je do obdélníku č. 1., zbylé anorganické látky vepište do obdélníku č. 2.  

B) U organických látek podtrhněte základní uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany a aromatické 

uhlovodíky). 

Chemické látky: kyselina sírová 

  teflon 

  sklo 

  chloroform 

  alobal 

  freon 

  CO2  

  nafta 

  kyselina citronová 

  vápno 

  soda na praní 

  benzín 

  zemní plyn 

  kyselina octová 

  líh 

Poznámky k ilustrativní úloze (žák nevyplňuje, pouze pro učitele)  
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Příloha C 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
Indikátor a) Žák zařadí uhlovodíky mezi organické látky 

b) Žák užívá vedle názvů i vzorce nejjednodušších uhlovodíků 

Ilustrativní úloha č. 2 
Ke každému z uvedených vzorců či chemických názvů v tabulce přiřaďte písmeno odpovídajícího vzorce (do 
sloupce model) a křížkem označte, zda se jedná o organickou, či anorganickou látku. Pokud se jedná o 
organickou sloučeninu, tak ji v tabulce zařaďte do odpovídající skupiny (alkany, alkeny, alkyny, cykloalkany, 
aromatické uhlovodíky) opět pomocí křížku ve správném políčku. 

Tabulka: 

Vzorce:  

 

  

A) B) C) D) 

E) F) G) H) 

VZOREC ČI 

CHEMICKÝ 

NÁZEV

MODEL
ANORGANICKÁ 

LÁTKA

ORGANICKÁ 

LÁTKA
ALKAN ALKEN ALKYN CYKLOALKAN

AROMATICKÝ 

UHLOVODÍK

CH4

HBr

C2H2

C6H12

C2H6

ethen

SO2

benzen
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Příloha D 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Indikátor Žák popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků 

Ilustrativní úloha č. 3 
Tabulka: 

A) Seřaďte organické sloučeniny z výčtu chemických látek v tabulce dle počtu uhlíků od nejnižšího po 
nejvyšší. Zakroužkujte sloučeniny obsahující ve vzorci alespoň jednu násobnou vazbu. 

__________ < __________ = __________ < __________ < __________ < __________ 

B) Na základně informací v tabulce rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. 

1) Za standardních podmínek (teploty a tlaku) je benzen plynnou látkou.             ANO / NE 

2) Za standardních podmínek (teploty a tlaku) je cyklohexan pevnou látkou.          ANO / NE 

3) Za standardních podmínek (teploty a tlaku) je toluen kapalnou látkou.             ANO / NE 

4) Za standardních podmínek (teploty a tlaku) je oktan plynnou látkou.               ANO / NE 

C) Rozhodněte, které chemické látky v tabulce zůstanou v destilační aparatuře po zahřátí na 85 
o
C. 

_________________________________________________________________________________________ 

D) Která z uvedených chemických látek v tabulce bude mít při objemu 100 ml největší hmotnost? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

chemická látka teplota tání [oC] teplota varu [oC] hustota [g/cm3]

cyklohexan 6,5 80,7 0,779

toluen -93,0 110,6 0,866

benzen 5,5 80,1 0,878

oktan -57,0 125,5 0,703

cyklopentan -94,0 49,0 0,751

naftalen 80,0 218,0 1,140
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Příloha E 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Indikátor Žák popíše vlastnosti nejjednodušších uhlovodíků 

Ilustrativní úloha č. 4 
Na etiketě láhve, ve které se uchovává benzen, jsou uvedeny tyto symboly: 

A) Které z následujících tvrzení NENÍ podloženo symboly na etiketě láhve, ve které se benzen uchovává? 
Správnou odpověď podtrhněte. 

1) Benzen je vysoce hořlavý. 

2) Benzen je při pokojové teplotě v plynném skupenství. 

3) Benzen je toxická látka nebezpečná pro zdraví člověka. 

4) Benzen je dráždivá látka. 

B) Uvedené věty o bezpečnosti rozřaďte z hlediska chemické bezpečnosti, jestli se jedná o R, či S věty. (R-
věty označují nebezpečné vlastnosti látek. S-věty označují způsoby bezpečného zacházení s danými látkami.) 

 
1) Zahřívání může způsobit výbuch. 

 

 
2) Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

 
3) Zdraví škodlivý při vdechování. 

 

 
4) Nejezte a nepijte při používání. 

 

 
5) Vysoce toxický při styku s kůží. 

 

 
6) Zamezte styku s očima. 

 

 

  

S-věta R-věta 
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Příloha G 

 

 
Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor Žák uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků 
Ilustrativní úloha č. 5 
Přiřaďte následující organickou látku k obrázku, na kterém se nachází její využití. Do prázdného 
políčka pod organickou látkou vepište písmeno správné odpovědi. 

 
1) propan-butan 

 

 
A) 

 

 
2) benzen 

 

B) 

 
3) methan 

 

C) 

 
4) (poly)ethylen 

 

 

D) 
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Příloha H 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 
Indikátor Žák uvede příklady použití nejjednodušších uhlovodíků 

Žák uvede výhody a nevýhody využívání fosilních paliv k životnímu 
prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů 

Ilustrativní úloha č. 6 
V tabulce jsou uvedeny některé údaje o palivech: Natural 95, Nafta, Bionafta a Special.                            
Zdroj: ČSÚ, MD 

S využitím údajů v tabulce odpovězte na otázky: 

A) V letech 2000-   2005 klesala spotřeba nafty v ČR. Zakroužkujte správnou odpověď. 

B) V letech 2005-   2011 vzrůstala spotřeba bionafty v ČR. Zakroužkujte správnou odpověď. 

C) S kterým typem paliva bude mít plný 20l kanystr největší hmotnost? 

____________________________________________________________________________________ 

D) Uveďte alespoň dva možné důvody vzrůstající spotřeby pohonných hmot. 

____________________________________________________________________________________ 

E) Jaký je důvod stoupající ceny pohonných hmot? 

____________________________________________________________________________________ 

F) Uveďte příklady alespoň dvou dalších alternativních paliv pro dopravní prostředky. 

____________________________________________________________________________________ 

 

  

ANO  /  NE 

ANO  /  NE 

1995 2000 2005 2010 2011

Natural 95 0,76 - 810 1845 2042 1884 1768

Nafta 0,80 - 1134 1920 3328 3492 3623

Bionafta 0,88 - 19 85 34 71 96

Special 0,73 0,10 630 183 149 4 -

palivo hustota [g/cm
3 

] 
hmotnost Pb v 1l 

paliva [g]

Spotřeba v ČR [v tis. tkm] v roce
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Příloha I 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
Indikátor Žák uvede příklady zdrojů uhlovodíků 

Ilustrativní úloha č. 7 
Pro výrobu syntetizovaných paliv, jako jsou např. svítiplyn, propan-butan, koks, brikety, benzin či 
petrolej, jsou důležitá přírodní paliva (zdroje uhlovodíků na Zemi). V každém řádku rozhodněte, jestli se 
jedná o přírodní palivo. 

  

hnědé uhlí 

sklo 

vápenec 

ropa 

kyselina octová 

PET 

kaolinit 

teflon 

zemní plyn 

černé uhlí 

 

  

ANO NE 
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Příloha J 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV 

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie 
a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

Indikátor 
Žák uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde výchozí surovinou 
je ropa nebo zemní plyn 

Ilustrativní úloha č. 8 
Z uvedených látek podtrhněte ty, které se získávají z ropy (jako suroviny) frakční destilací. 

A) asfalt 

B) léky 

C) benzin 

D) petrolej 

E) uhlovodíkové plyny 

F) plasty 

G) výbušniny 

H) parafín 
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Příloha K 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV 

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů 
energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

Indikátor Žák uvede příklady zdrojů uhlovodíků 

Žák uvede příklady produktů získaných při frakční destilaci ropy 

Žák uvede příklady výrobků chemického průmyslu, kde je výchozí 
surovinou ropa nebo zemní plyn 

Ilustrativní úloha č. 9 
Při zpracování ropy jsou z destilační kolony (viz schéma) odváděny jednotlivé produkty v závislosti 
na jejich teplotě varu. Každou z těchto částí kolony nazýváme frakce. Do schématu a do tabulky 
níže doplňte z nabídky chybějící údaje (pozor, některé jsou zde navíc). 

Nabídka: uhlovodíkové plyny, benzin, ropa, petrolej, hnědé uhlí, plynový olej, voda a mazut. 

Schéma obrázku destilační kolony pro zpracování ropy a názvy jednotlivých frakcí: 
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Tabulka produktů destilace ropy a jejich využití: 

 

  

Produkt destilace Využití produktu

1. ……………………………………
palivo zážehových motorů, rozpouštědlo barev, laků a nečistot

2. ……………………………………

palivo (např. pro proudová a trysková letadla), z většiny se vyrábí benzin, dříve 

využíván ke svícení

3. ……………………………………

směs propanu a butanu, je chemickou surovinou a palivem (např.                             

v domácnostech, cestovních vařičích, upravených motorech automobilů)

4. ……………………………………

pod názvem motorová nafta, jako palivo do dieselových motorů v traktorech      

a automobilech, k topení a dalšímu zpracování

5. ……………………………………
palivo v průmyslových topeništích (např. v teplárnách, kotelnách a lodích)
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Příloha L 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV 

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie 
a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

Indikátor Žák rozliší fosilní a ostatní paliva 

Žák uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů paliv 
vzhledem k životnímu prostředí a obnovitelnosti zdrojů 

Ilustrativní úloha č. 10 
A) Z následujících příkladů paliv rozhodněte, která jsou fosilní, a vepište je do obdélníku č. 1.  

 
B) Do obdélníku č. 2 vepište všechny vyčerpatelné zdroje. 

 

 
Příklady paliv: ropa, bioethanol, hnědé uhlí, biomasa, zemní plyn, černé uhlí, uran, vodík 

  

         C)     Do obdélníku č. 3 vepište tři paliva z předchozí nabídky, která jsou šetrná k životnímu  
                  prostředí.  
 

  

  
Obdélník č.1 

 Obdélník č.2 

 Obdélník č.3 
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Příloha M 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV 

Žák zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a 
uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

Indikátor 
Žák uvede výhody a nevýhody využívání fosilních a ostatních druhů paliv 
vzhledem k životnímu prostředí a obnovitelnosti zdrojů 

Ilustrativní úloha č. 11 
A) Doplňte chybějící slova z nabídky do textu tak, aby věty byly pravdivé (ne všechny pojmy z nabídky musí 
být použity). 

Nabídka: hnědé uhlí, mramoru, deště, atmosféry, vzdušnou vlhkostí, černé uhlí, skla, oxidy síry (SO2 a SO3), 
síra, výhřevnost, příměsí, sirných kyselin, ropy, zemních plynů, kyselé deště 

Text: 

_______________ má nižší _______________ než _______________, protože obsahuje velké množství  

_______________, jako je např. _______________. Díky této příměsi při spalování hnědého uhlí v 
elektrárnách  

vznikají jedovaté _______________. Tyto látky se rozptylují do _______________, kde zreagují se  

_______________ za vzniku _______________, které padají na zem ve formě _______________. Tomuto 
jevu se  

říká _______________. 
 
 

 
 
B) Uveďte dva dopady, které mají kyselé deště na životní prostředí.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acid_rain_woods1.JPG


105 

 

Příloha N 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a organické kyseliny 

Ilustrativní úloha č. 12 
Ke každému z uvedených vzorců či chemických názvů v tabulce přiřaďte písmeno odpovídající molekuly. 
Křížkem označte, zda se jedná o alkohol, halogenderivát či organickou kyselinu.  

Tabulka: 

Vzorce:  

VZOREC MODEL ALKOHOL HALOGENDERIVÁT
ORGANICKÁ 

KYSELINA

CH3OH

ethanol

CCl2F2

C3H9O3

chlorethen

C6H5Cl

HCOOH

kyselina octová

A) B) C) D) 

E) F) G) H) 



106 

 

 

 

Příloha O 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP 
ZV 

Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti 
a použití 

Indikátor Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a organické kyseliny 

Ilustrativní úloha č. 13 
A) Doplňte schéma organické molekuly tak, aby vznikl požadovaný derivát uhlovodíku. 
B) Uveďte vždy alespoň jeden JAKÝKOLIV příklad v praxi využívaného zástupce dané 

skupiny derivátu uhlovodíku. 

Výběr funkčních skupin: -OH; -F; -Cl; -I; -Br; -H; -COOH; -CH3 

A) Alkohol                                              Příklad: 

B) Halogenderivát                                       Příklad: 

C) Organická kyselina                                    Příklad: 
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Příloha P 

Tematický okruh Organické sloučeniny 
Očekávaný výstup RVP ZV Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
Indikátor Žák rozliší halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a organické kyseliny 

Žák vyjmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti 
Žák zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka 

Ilustrativní úloha č. 14 
 
A) V destilační baňce byly na počátku tyto organické látky: methanol, kyselina octová, Freon 10, 
ethylenglykol, kyselina mravenčí, Freon 21, ethanol, kyselina máselná, propan-1,2,3-triol. Do volného 
posledního sloupce tabulky napište skupenství daných látek, ukazuje-li teploměr v destilační baňce 80 °C. 
 

  

B) Z výčtu v tabulce vypište hydroxyderiváty uhlovodíků a zakroužkujte průmyslově nejpoužívanější 
alkohol. 
_________________________________________________________________________________________ 
C) Za běžných podmínek je tato látka čirá, hořlavá, příjemně vonící kapalina. Je obsažena v pivu, vínu a ve 
všech destilátech. Tyto nápoje se vyrábějí kvašením. Vyberte z nabídky dvojici správných tvrzení o této 
látce.  
 
I) V některých zemích se ethanol používá i jako pohonná hmota do automobilů. 

II) Dlouhodobé konzumování většího množství alkoholu nezpůsobuje žádné zdravotní obtíže. 

III) Označení piva jako 10
o
, 11

o
, 12

o
 atd. je vždy přímosměrné hmotnostnímu zlomku ethanolu v pivu. 

IV) Nápoj obsahující větší množství ethanolu nazývaný destilát je vyroben metodou oddělování složek směsi 
zvanou destilace. 

Označte, která dvojice odpovědí je správná: 

1) I, II 
2) III, IV 
3) II, III 
4) I, IV 
 
D) Vyberte nezbytnou součást reakce, při níž vzniká z gluk zy ethanol (a-   d). 
 
  
 
a) var 
 
b) UV záření 
 
c) kvasinky 
 
d) 76 °C, 110 Mpa 
 

  

organická sloučenina teplota varu [oC] skupenství

CH3OH 64,7

glycerol 290,0

ethanol 78,3

ethylenglykol -12,9

Freon 10 76,8

kyselina octová 117,9

kyselina mravenčí 100,8

Freon 21 8,9

kyselina máselná 163,5
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Příloha Q 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor 
Žák vyjmenuje nejjednodušší alkoholy a popíše jejich vlastnosti 

Žák zhodnotí rizika konzumace alkoholu z hlediska zdraví člověka 

Ilustrativní úloha č. 15 
Vychytralý podnikatel vlastnící lihovar přišel na nápad, jak ušetřit peníze za výrobu svých lihovin. 
Nákladnější ethanol ředil methanolem, aby ve výsledku byla výroba méně nákladná (methanol má nižší 
spotřební daň). Jaké riziko hrozí všem konzumentům lihovin vyrobených v jeho provozu?  
Zakroužkujte NEHODÍCÍ SE odpověď. 

1) Konzument může oslepnout 

2) Konzument může zemřít 

3) Konzument okamžitě pozná, že nejde jen o potravinářský líh 

4) Při jakémkoli požitém množství se konzumentovi nic nestane 

  

 
Rozhodněte o následujících tvrzeních. (V každém řádku zaškrtněte vždy jen jeden čtvereček.) 

 

  

1) Ethanol pro technické účely se svou čistotou liší od potravinářského. 

 
2) Přilijeme-li do láhve s vodkou vodu, kapaliny tvoří dvě hladiny. 

 

 
3) Sumární vzorec ethanolu je C3H8O. 

 

 
4) V ČR ještě smí řidič usednout za volant, pokud vypil "jednoho panáka" vodky. 

 

  

 

  

ANO NE 
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Příloha R 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor 
Žák uvede příklady nejznámějších organických kyselin (i triviálních názvů) 
a jejich výskytu 

Ilustrativní úloha č. 16 
A) Při přírodních procesech vznikají nejrůznější karboxylové kyseliny. Do každého z řádků uveďte 
přírodní zdroj dané kyseliny. 

1) Kyselina šťavelová je obsažena v __________________. 

2) Kyselina mléčná je obsažena v __________________. 

3) Kyselina vinná je obsažena v __________________. 

4) Kyselina mravenčí je obsažena v __________________. 

5) Kyselina citronová je obsažena v __________________. 

B) Navrhni postup, kterým bys dokázal přítomnost kyselin v uvedených případech/produktech. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Příloha S 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor Žák popíše používání freonů v praktickém životě a jejich vliv na životní 
prostředí 

Ilustrativní úloha č. 17 
A) Dříve byla ve starých ledničkách používána směs halogenderivátů, o které bylo zjištěno, že škodí 
životnímu prostředí. Tato látka taktéž byla dříve používána v hnacích směsích sprejů. Podtrhněte, o 
jakou látku se jedná a jakým způsobem je škodlivá. 

1) CO2 - způsobuje skleníkový efekt 

2) SO2 - způsobuje kyselé deště 

3) Freon - způsobuje úbytek ozónu 

4) DDT - má mutagenní účinky na živé organismy 

B) Jaké důsledky mají tyto látky na zemi a na lidský organismus? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Příloha T 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 

Žák se orientuje ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a 
koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovin, 
tuků, sacharidů 

Indikátor Žák rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy 

Žák určí nezbytné podmínky pro průběh fotosyntézy 

Žák vysvětlí význam fotosyntézy pro život na zemi 

Ilustrativní úloha č. 18 
A) Vláďa sám doma zkoumal, za jakých podmínek probíhá fotochemická reakce fotosyntézy. Tento 
jev zkoumal na čtyřech květináčích se stejnou rostlinou (fazol obecný). První květináč s květinou 
zakryl neprůhlednou krabicí a pravidelně jej zaléval. Druhý květináč se stejnou rostlinou položil na 
slunném místě v okně a také jej poctivě zaléval. Třetí květináč s fazolí nechal rovněž na slunném 
místě v okně, ale květinu nezaléval. Čtvrtý květináč s rostlinou dal do místnosti bez slunečního světla 
a nezaléval ji. Ve kterém z uvedených květináčů květina přežila a prováděla zkoumanou 
fotochemickou reakci? 

____________________________________________________________________________________ 

  

B) Pokud jsme správně rostlině zajistili vhodné podmínky pro průběh fotosyntetické reakce, měla by 
tato reakce mít následující produkty. Podtrhněte správnou odpověď. 

1) CO2 + H2O 

2) oxid uhličitý a kyslík 

3) C6H12O6 + O2 

4) kyslík a peroxid vodíku 

5) kyslík a ethanol 

6) O2 + C8H16O8 

  



112 

 

Příloha U 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor 
Žák rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy z hlediska výživy 

Indikátor 
Žák se orientuje v rostlinných a živočišných tucích a ve způsobech jejich 
uchovávání 

Ilustrativní úloha č. 19 
A) Doplňte do tabulky údaje z nabídky tak, aby byla správně kompletní. 

Nabídka: plod, bílkoviny, vitaminy, plod, prase domácí, paprika roční, aktin a myosin, sacharidy, 
řepka olejka, fruktóza, kráva domácí, semeno, sádlo    podkožní tuk 

 
  

 

B) Jak byste nejlépe uchovali tuky jako potraviny? (Zakroužkujte číslo u správné odpovědi.) 

1) v chladu, v temnu a v uzavřené nádobě 

2) v chladu, na světle a v otevřené nádobě 

3) v chladu, v temnu a v otevřené nádobě 

4) ve vytápěné místnosti, v temnu a v uzavřené nádobě 

  

 

  

Specifická látka Makromolekula Jakou část jíme Rostlina či živočich

sval     maso

vinná réva

kyselina olejová rostlinný tuk

kyselina askorbová

kyselina stearová živočišný tuk
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Příloha V 

Tematický okruh Organické sloučeniny 

Očekávaný výstup RVP ZV 
Žák rozliší vybrané deriváty uhlovodíku, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

Indikátor 
Žák posoudí různé typy potravin z hlediska obecně uznávaných zásad 
zdravé výživy 

Ilustrativní úloha č. 20 
A) Z nabízených potravin vyberte všechny ty, ze kterých byste z hlediska zásad správné výživy 
sestavili zdravou snídani a zakroužkujte je. 

Výčet potravin: kiwi, kuřecí šunka (80 % masa), kola, mléko, banán, mÜsli, bílý jogurt, celozrnný chléb, 
pizza, čokoláda, hranolky, sýr (30% eidam), paprika, zmrzlina, vepřové maso, mrkev, smažený řízek, 
voda, pivo 

B) Potraviny, které jste nevybrali, jsou tedy nevhodné k snídani z hlediska zásad zdravé výživy. 
Zdůvodněte své rozhodnutí (vypište tři důvody). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Příloha X 

Dotazník pro učitele                   

           

 
Muž 

 
□ 

 
Žena 

 
□ 

   
           
           
Počet let pedagogické praxe do 3 let 

4-10 
let 11-20 let 

21-30 
let 31-40 let 

41 a 
více 

 
           
           Kolik hodin týdně vyučujete 
chemii?   

     
           
           
Kolik hodin celkem věnujete 

  
     tématickému celku organická 

chemie? 
 

                      

    
Rozhodně 
souhlasím      

Rozhodně 
nesouhlasím 

     
Souhlasím 

 
Nesouhlasím 

 Časová dotace věnovaná 
předmětu 

 
□ 

 

□ 
 

□ 
 

□ 
chemie na vaší ZŠ je dostatečná 

 
 

  vzhledem k očekávaným 
výstupům 

 
 

  RVP ZV? 
   

 
  

           Navržené ilustrativní úlohy 
poskytují dostatečnou zpětnou  
vazbu o tom, že bylo □ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

dosaženo očekávaného výstupu  
 

  pro organickou chemii  
 

                 Ilustrační úlohy jsou formulovány 
□  □ 

 
□ 

 
□ 

srozumitelně 
  

 
  

           Ilustrativní úlohy pro žáky 
 

□  □ 
 

□ 
 

□ 
zajímavé 

   
 

  

           Ilustrační úlohy v rámci možností 

□ 

 

□ 
 

□ 
 

□ 
využijí znalostí dovedností a 
postojů  

  získaných v ostatních předmětech  
 

  (tzv. mezipředmětové vztahy) 
 

  

           Navržené ilustrativní úlohy využijí 
□  □ 

 
□ 

 
□ 

vlastní zkušenosti žáků 
 

  

  
  

        Navržené ilustrativní úlohy je 
možné 

 
□  □ 

 
□ 

 
□ 

využívat při výuce 
  

 
             Standardy pro chemii mohou 

přispět ke 
 
□ 

 
 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

zlepšení výuky chemie 
 

 
  

           Pro zkvalitnění výuky chemie je 
□  □ 

 
□ 

 
□ 

zapotřebí zrevidovat RVP ZV 
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