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Abstrakt 
  

Informační a komunikační technologie (dále jen „ICT“) stále více pronikají do struktur 

společnosti, jejích funkcí i života samotných jedinců. Integrace ICT do vzdělávání spojená 

s proměnou tradičního pojetí vzdělávání v moderní edukační prostředí je proto chápána 

jako jeden z významných faktorů dalšího rozvoje.   

 

Předkládaná práce se zabývá některými možnostmi využití elektronické podpory ve výuce 

chemie na středních školách. Jde především o vizualizaci učiva chemie, vhodnou positivní 

motivaci a aktivizaci žáka. Práce blíže popisuje prezentaci učiva chemie pomocí 

specializovaných počítačových programů a vizualizací chemických dějů. 

 

Jedním z cílů této diplomové práce je seznámení čtenářů s různými softwary na podporu 

výuky chemie a zhodnocení těchto softwarů z hlediska praktičnosti, obtížnosti a možností 

jejich dalšího využití. Mezi vybrané a popisované softwary patří ACD/Chemsketch, 

Isis/Draw, WebLab Viewer Lite, Orbitel Viewer, ArgusLab, Anorganická chemie, 

ChemDraw, ChemLab, Basic Chemi a LM Chemie. 

 

Podstatná část práce je následně věnována softwaru Wolfram Mathematica, když shrnuje 

nejdůležitější informace o výrobci, distributorovi, různých typech softwaru a jejich využití. 

 

Dalším a neméně důležitým cílem této práce je snaha motivovat k tvorbě a využívání 

některých demonstračních projektů softwaru Wolfram Mathematica. V této práci autorka 

podrobně rozebírá úpravu a využití sedmi vytvořených demonstračních projektů 

nazvaných „Vzorce a struktury některých jednoduchých molekul“, „Sestavte si svůj vlastní 

atom“, „Atomové orbitaly“, „Alkany“, „Změny oxidačních čísel uhlíku ve sloučeninách“, 

„VSEPR“ a „Stavová rovnice ideálního plynu“. 

 

V závěru práce je obsaženo autorčino komplexní zhodnocení vybraného softwaru 

a vytvořených projektů. Hodnocení je prováděno pomocí rozhovorů s žáky středních škol. 

Rozhovory prokazují pozitivní přínos projektů pro žáky. Autorka tedy rozhodně podporuje 

začlenění podobných projektů do výuky. 

 



Abstract 
 

Information and Communication technologies (further only „ICT“) are becoming an 

essential part of the society, of its structure and functions and impact the lives of 

individuals. Integration of ICT into education together with a change in the traditional 

education system into a modern one is therefore seen as an important factor of further 

development.  

 

The paper deals with some of the options of how to utilize electronic support for teaching 

chemistry at secondary schools. It is mainly the visualisation of the subject matter, proper 

positive motivation of students and their activation. The paper describes in detail 

presentation of chemistry using specialized computer software and visualisation of 

chemical processes.  

 

One of the goals of this paper is to present different software for teaching support and to 

compare them with regards to functionality, user-friendliness and possibilities of other 

application. Among the selected software there are: ACD/Chemsketch, Isis/Draw, WebLab 

Viewer Lite, Orbitel Viewer, ArgusLab, Anorganicka chemie, ChemDraw, ChemLab, Basic 

Chemi and LM Chemie.  

 

The significant part of the paper is dedicated to Wolfram Mathematica software, 

summarizing the essential information about the author, distributor, different versions of 

the software and their possible utilization.   

 

Another important goal of this paper is to motivate professionals to use some of the 

demonstration features of the software Wolfram Mathematica. The author of this paper 

analyses in detail the features and the utilization of seven of the demonstration projects 

called „Vzorce a struktury některých jednoduchých molekul“, „Sestavte si svůj vlastní 

atom“, „Atomové orbitaly“, „Alkany“, „Změny oxidačních čísel uhlíku ve sloučeninách“, 

„VSEPR“ a „Stavová rovnice ideálního plynu“.  

 

In the conclusion of this paper the author provides a complex assessment of the chosen 

software and projects created with it. The assessment was done by interviewing students of 



secondary schools. The interviews prove a positive benefit of the projects for the students. 

The author therefore strongly recommends to include such projects in the teaching. 
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1. Úvod 
 

Informační a komunikační technologie stále více pronikají do struktur společnosti, jejich 

funkcí i života jedinců. Jednou z klíčových priorit se tak do budoucna stává integrace 

informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) do výchovy a vyučování 

ve všech školách. Integrace ICT do vzdělávání spojená s proměnou tradičního pojetí 

vzdělávání v moderní edukační prostředí a novým pojetím metod výuky, učení a koncepce 

vzdělávacího obsahu je proto chápána jako jeden z významných faktorů dalšího rozvoje. 

 

Celková způsobilost aktivně využívat ICT a rozvíjet novou atraktivní formou klíčové 

kompetence žáků se do budoucna stává jedním z podstatných úkolů přípravy učitelů 

i předpokladů pro výkon učitelského povolání. Technologie totiž umožňují lépe prosazovat 

prvky konstruktivismu do žákova učení, navozovat učení činnostmi a uplatňovat 

projektově orientovanou metodu užívanou stále častěji. Informační a komunikační 

technologie mohou žáku napomoci v přeměně v aktivního a kreativního jedince, 

schopného sebevzdělání. 

 

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie představuje aktuální 

téma současné didaktiky chemie, proto mi tato oblast připadá jako velmi zajímavá 

a inspirativní pro zpracování diplomové práce. 

 

Diplomová práce se zabývá některými možnostmi využití elektronické podpory ve výuce 

chemie na střední škole. Jde především o vizualizaci učiva chemie, vhodnou positivní 

motivaci a aktivizaci žáka. Blíže popisuje prezentaci učiva chemie pomocí programů 

a vizualizací chemického děje. Práce by měla nabídnout ucelený přehled existujících 

softwarů zabývajících podporou výuky chemie a zhodnotit tyto softwary z hlediska 

praktičnosti, obtížnosti a možností využití.      

 

Cílem práce je vytvořit vhodné demonstrační výukové projekty pomocí softwaru Wolfram 

Mathematica a zhodnotit celkový přínos softwaru pro výuku chemie. 
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2. Teoretický úvod do problematiky 

 

2.1. Informační společnost 
 

Prakticky ve všech oblastech lidského působení lze již delší dobu registrovat posuny či 

proměny v důsledku zvyšujícího se trendu sběru a vyhodnocování informací a stále 

masivnějšího pronikání informačních a komunikačních technologií do struktur společnosti, 

jejích funkcí i života jedinců. 

 

Problematika podmínek a požadavků společnosti ve vztahu ke vzdělání se stala v celém 

vyspělém světě předmětem zájmů státních orgánů a pedagogické i širší veřejnosti. 

Ve většině vyspělých zemí světa se tato problematika již dostala do popředí a dostává se jí 

adekvátní pozornosti a podpory v oblasti vědy a výzkumu. Jednou z klíčových priorit je 

právě integrace informačních a komunikačních technologií do výchovy a vyučování 

ve všech školách. Integrace ICT do vzdělávání spojená s proměnou tradičního pojetí 

vzdělávání v moderní edukační prostředí a s novým pojetím metod výuky, učení a 

koncepce vzdělávacího obsahu je chápána jako jeden z významných faktorů dalšího 

rozvoje. Počítače si progresivně prorazily cestu nejen do odborných předmětů, ale do 

prostředí celé školy. Využity jsou jak ve všech možných předmětech, tak jako třídní knihy, 

nástroj pro tvorbu rozvrhů, evidencí a díky internetu i jako nástroj pro prezentaci školy. 

Školu si tak dnes již nedokážeme bez počítačů představit a bereme je jako jejich 

přirozenou součást.
1
  

 

Konfrontaci s možnostmi informačních a komunikačních technologií je vedle obsahu 

vystavován především dosavadní typický způsob učení či styl vyučování založený 

na převážně jednostranné prezentaci učiva od učitele směrem k žákům. Zkušenosti 

pedagogů i vědecké nálezy však preferují učení prostřednictvím činností (tedy učení 

řešením problému) jako mnohem efektivnější cestu využívání a získávání informací. Díky 

snadnému přístupu k technologiím klesá potřeba encyklopedických znalostí žáků a stoupá 

                                                           
1
 HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra ve vzdělávání matematice 

[http://salamina.ic.cz/GeoGebra/Clanky/Havelkova_DP]. Praha, 2012 [cit. 2014-06-16]. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. 
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význam schopnosti informace vyhodnocovat, třídit a na jejich základě konstruovat znalosti 

vlastní.
2
 

 

Požadavky společnosti podle mého názoru povedou k výrazným proměnám edukačního 

prostředí, vzdělávacího modelu školy, kurikula, metod i edukačních prostředků a 

promítnou se výrazně do práce učitele i přípravy na tuto profesi. Soudobé technologie 

vytvářejí nový prostor vystavující učitele do nové pozice, pro niž by též měli být nově 

připravováni. Způsobilost využívat ICT, realizovat informační výchovu a rozvíjet příslušné 

klíčové kompetence žáků se stává s jedním z podstatných úkolů přípravy učitelů 

i předpokladů pro výkon učitelského povolání.
3
 

 

Integrace ICT do vzdělání nelze redukovat na používání technologií jako nástroje pro 

některé činnosti učitele či žáka. V první řadě by se mělo jednat o proměnu tradičního pojetí 

vzdělávání, nové pojetí metod výuky, učení a koncepce vzdělávacího obsahu. Technologie 

umožňují lépe prosazovat prvky konstruktivismu do žákova učení, navozovat učení 

činnostmi a uplatňovat projektově orientovanou metodu užívanou stále častěji. Informační 

a komunikační technologie mohou žáku napomoci v rozvoji v aktivního, kreativního 

jedince, schopného sebevzdělání.
4
 

 

S masivním rozvojem a používáním informačních technologií v dnešní době dochází 

k integraci ICT do vzdělávání. Tato integrace je základ při zjišťování kvalitního 

vzdělávacího systému. Je nutné, aby jedinec měl příslušné znalosti používání technologií 

vzhledem k budoucímu povolání v dané společnosti. Hledáme proto způsoby jak zvýšit 

kvalitu vzdělání a v důsledku toho zvýšit i efektivitu. S uvedenými faktory souvisí 

i zvyšování informační gramotnosti učitelů (projekty Státní informační politiky 

vzdělávání), kteří by měli být schopni využívat počítač jako prostředek ve výuce i mimo 

ni.
5
 

 

                                                           
2
BENEŠ, Pavel, Vladimír RAMBOUSEK a Irena FIALOVÁ. Vzdělání pro život v informační společnosti. 

2005. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, Praha. ISBN 80-7290-198-2. 
3
PAPERT, Seymour. The Children's Machine: Rethinking School In The Age Of The Computer. New York, 

1996. 
4
ELerning: Designing Tomorrow´s Education. In: Dokument EU SEC 2001 rep. 236. Brussel, 2002. 

5
ELEKTRONICKÁ PODPORA VÝUKY CHEMIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. [online]. 2006 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z: http://everest.natur.cuni.cz/konference/2006/prispevek/chupac.pdf 

 

http://everest.natur.cuni.cz/konference/2006/prispevek/chupac.pdf
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2.2.  Přínos počítačů 
 

Počítače vytvářejí spolehlivé a přitažlivé prostředí pro učení, které dětem nevyhrožuje ani 

neubližuje, naopak je láká a přitahuje. Děti dokážou o problému lépe přemýšlet, jsou více 

soustředěné.
6
 

 

Každý člověk se učí různým způsobem a odlišným tempem. Pro učitele je proto těžké najít 

metody, jak srozumitelně učební látku vyložit žákům s odlišnými myšlenkovými pochody. 

Na počítači může žák pracovat vyhovující rychlostí, může se v jakékoli fázi zastavit, 

o problému přemýšlet či se vrátit zpět. Počítačové systémy respektují individuální 

požadavky žáka, jeho tempo učení a dovednosti. 

 

Informace sdílená přes počítač vyvolává u žáků větší zájem o učení a tím může přinést 

i příjemné zážitky z vyučování. Žáci rychleji naleznou, co potřebují nežli v tištěné podobě. 

Počítače velice rychle zpřístupňují bohaté zdroje informací. Samozřejmě i animace 

zpestřují práci. 

 

Počítače dávají žákovi příležitost být úspěšný tam, kde předtím neuspěl a kde často 

prožíval trauma z nezdaru. Ve škole se setkáváme i s případy, kdy se některé děti, které 

dosud nijak ve škole nevynikaly, najednou při práci s počítačem ukážou šikovnější než 

jejich vrstevníci, zvládají manipulaci s programem efektivněji, vynalézavěji a účelněji, 

dovedou si zorganizovat práci. Děti se mohou koncentrovat spíše na vlastní obsah práce.  
  
 

 

Počítače také nabízejí prostředí pro rozvoj myšlení žáka. Při tvorbě totiž musí žák nestále 

přemýšlet, jakým způsobem uskuteční svůj záměr a dosáhne své představy. Pokud se mu to 

nedaří, musí uvažovat o tom, kde se stala chyba a proč se nestalo zrovna to, co očekával 

a zamýšlel. 

 

Toto jsou věci všeobecně platné. V praxi musíme zohlednit například i pohlaví a věk žáků. 

Přece jenom zájem o počítače se v závislosti na těchto proměnných liší. Počítače ve škole 

mohou sloužit nejen k výuce informatiky, ale lze je využít téměř v každém předmětu. Práce 

                                                           
6
 ČERNOCHOVÁ, Miroslava; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování: 

Náměty pro práci dětí s počítačem. Praha: Portál, 1998, 166 s. ISBN 80-7178- 272-6. 
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v hodině se tím stane zajímavější, děti více baví, náhle mohou vyniknout. Zároveň tak žáci 

získávají dovednosti, které mohou být klíčové pro budoucí studium i práci.
7
 

 

3. Výukové softwary 

 
Výukové programy různých zaměření i různých žánrů získání „computing skills“ – tomuto 

aspektu se u nás říká počítačová gramotnost – jsou pro budoucí život v dnešní době 

absolutně nezbytné, přístup k internetu poskytuje spoustu informací (věrohodných, 

nevěrohodných, vhodných pro děti i nevhodných). Počítače a jejich vybavení mohou velmi 

pozitivně ovlivnit vývoj dětí, ale pouze za předpokladu, že je výuka vedena správně a se 

správnou motivací. Výukové programy mohou především populární formou seznámit děti 

s látkou všech směrů a žánrů, dokonce mohou děti seznámit i s programováním (například 

programovací jazyk Baltík).
8
 

 

Didaktický software je jednou z nejdůležitějších pomůcek při ICT výuce. Každá škola si 

nákup těchto softwaru zařizuje sama podle svých finančních možností. Existuje nepřeberné 

množství výukových softwaru. Škola musí vybírat tyto softwaru nejen podle hodnocení, 

ale taky podle kvality svého hardwaru, školního serveru či připojení na web. Výrazným 

limitujícím faktorem jsou samozřejmě také finanční prostředky. Výukový software má 

v dnešní době již nenahraditelné místo. Výborně doplňuje teoretickou výuku, můžeme ho 

použít i k simulaci nebezpečných experimentů. Některé programy dokonce umožňují učení 

formou didaktické hry. 

 

Konkrétní typy výukových programů jsou zpravidla zaměřeny na některý z cílů Bloomovy 

taxonomie, a tak tyto cíle mohou odpovídat jednotlivým typům programů: 

 Aplikační 

Konkrétními příklady jsou MS Word, MS Office.  

 Drilové a procvičující 

Na webových stránkách se hojně vyskytují zejména jako programy na procvičování 

názvosloví sloučenin - http://anorganika.gfxs.cz/. 

                                                           
7
ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Využití počítače při výuce: Náměty pro práci dětí s počítačem. Praha: 

nakladatelství Portál, 1999. ISBN 80-7178-27. 
8
Počítače a výchova: Počítač: dobrý sluha a/nebo zlý pán?. [online]. 2005 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Pocitace-a-vychova.html/. 

http://www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Pocitace-a-vychova.html
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 Instruktážní (tutoring) 

Programy, které provázejí novou látkou. Kombinují vysvětlení látky s jejím procvičením 

prostřednictvím her, simulací či testů.  

 Simulační 

Příkladem může být program simulující rozpouštění solí v rozpouštědle a zobrazení vzniku 

iontů - http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts. 

 Výukové hry 

Zde můžeme využít ActiveStudia, kde v nabídce předpřipravených her můžeme vytvořit 

puzzle, nebo například přiřazovačku. 

 Problem solving 

Tyto programy můžeme kategorizovat dle počtu didaktických funkcí, míry interaktivity, 

úrovně vzdělávání, zaměření na jednotlivé předměty, tematického rozsahu, verze, on-line 

či off-line funkčnosti aj. Výukové softwary by zároveň měly splňovat zásadu motivace, 

zásadu učení bez trémy a stresu, zásadu názornosti a transparentnosti, zásadu umožnění 

sledování a kontrolování dosažení výukových cílů, zásadu bezprostřední kontroly, zásadu 

aktivity, zásadu individuálního přístupu a zároveň by měly být uživatelsky přívětivé
9
.  

 

3.1. Výhody výukových softwarů 

 
Použití výukových programů v hodinách matematiky skýtá řadu výhod. Jednou z výhod 

nasazení výukových programů spočívá již v samotném využití počítačů. Faktor využití 

počítače tak na žáka může působit motivačně. S častým využitím počítače během 

vyučování však tato motivace klesá, protože počítač ve výuce již přestává být něčím 

novým. Výukové programy mohou být výhodou také pro nadprůměrně i podprůměrně 

nadané žáky, neboť poskytují žákům soukromí a respektují individuální požadavky žáka
10

. 

Navíc tyto programy zpravidla poskytují bezprostřední zpětnou vazbu, kterou žák nemusí 

během běžné výuky vždy získat. Zpětná vazba je přitom nástrojem umožňujícím učit se ze 

svých chyb a opakovat úspěchy
11

. Maximální využití zpětné vazby v programovém učení 

podporuje učení s pochopením, se znalostí výsledků a s kontrolou a sebekontrolou. 

Výukové programy tak zároveň přesouvají epistemologickou autoritu z učitele, a tak se žák 

                                                           
9
 KOUBA, Luděk a kol. Technické systémy ve výuce II. Praha: Karolinum, 1995, 104 s. ISBN 382-96-94. 

10
 ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Využití počítače při výuce: Náměty pro práci dětí s počítačem. Praha: 

nakladatelství Portál, 1999. ISBN 80-7178-27. 
11

 REITMAYEROVÁ, Eva; BROUMOVÁ, Věra. Cílená zpětná vazba: Metody pro vedoucí skupin a učitele. 

Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-317-8. 
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stává zodpovědnějším za proces vlastního vzdělávání
12

. Jedince mohou podněcovat 

k vlastnímu bádání a kvalitativně změnit obsah a tok kognitivních procesů spojených s 

řešením problémů
13

. A na rozdíl od běžného sešitu, výukový program nesnese nepřesnost v 

zápisu. Mezi další výhody užití softwaru uvádí Volker Ulm vizualizaci, uvedení velkého 

množství situací v rámci jednoho appletu, spojitost změn v závislosti na změně parametru a 

možnost pravidelného zaznamenávání průběžných hodnot
14

. Přitom při změně parametrů 

se objekty mění v reálném čase, což nám umožňuje zapojení obou mozkových hemisfér. 

Právě vizualizace může poskytnout jeden z možných modelů, který jedinci může umožnit 

se posunout blíže k abstraktnímu poznání. 

 

Různorodost modelů rovněž vyhovuje i různorodým požadavkům různých učebních stylů 

jednotlivých žáků. Navíc, pokud během výkladu využijeme vizualizaci, snižujeme tím 

hladinu potřebné aktuální paměťové kapacity (která je u každého jedince omezená), čímž 

jedinci umožníme využít zbylou mentální kapacitu na intenzivní přemýšlení. Při pouhém 

vysvětlování bez vizualizace totiž velkou část naší aktuální paměťové kapacity využíváme 

k představování si situace. 

 

Dynamický applet obdobně jako obrazový materiál může plnit funkci reprezentující (ten 

vytváří u žáků adekvátní obrazové představy), organizující (který může měnit žákovy 

deklarativní znalosti ve znalosti procedurální), interpretující (usnadňuje žákům pochopení 

učiva tím, že se snaží vytvořit správné představy), transformující (ovlivňuje způsob, 

kterým žák zpracovává informace), afektivně-motivační (vzbuzuje v žákovi zájem o učivo, 

oživuje průběh učení, překvapuje), koncentrování pozornosti (navozuje a udržuje žákovu 

pozornost) a funkci kognitivně-regulační (slouží jako podpora poznávacích procesů). 

 

 

                                                           
12

 HEID, M. K. The technological revolution and the reform of school mathematics. American Journal of 

Education. 1997, vol. 106, no. 1, 5–61. 
13

 PEA, Roy D. Beyond amplification: Using the computer to reorganize mental function. Psychologist. 1985, 

vol. 20, no. 4, 167–182. Dostupné také z: http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/19/05/36/PDF/A26_Pea_85a.pdf 
14

 ULM, Volker. Digital Media - A Catalyst for Innovations in Mathematics Education? In: BIANCO, 

Tamara; ULM, Volker (eds.) Mathematics Education with Technology: Experiences in Europe. Augsburg 

(Germany): University of Augsburg, 2010, 7–29. ISBN 978-3-00-032628-8. 
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3.2. Nevýhody a rizika výukových softwarů 

 
Stejně tak, jako s sebou nese využití výukových programů řadu pozitiv, nese s sebou i řadu 

souvisejících rizik. Tato rizika je nezbytné si uvědomovat, abychom se jim mohli co 

nejlépe vyhnout, a tak využít výukové programy co nejvhodnějším způsobem. Řada 

nevýhod přitom plyne i ze samotného nadšení učitelů, kterým se technologie dostanou do 

rukou a oni je ve svém nadšení chtějí ihned využít, avšak bez jakéhokoli předchozího 

obeznámení se s nimi či bez vhodného školení. 

 

 Při prvním setkání učitele s kognitivními technologiemi mohou tyto technologie způsobit 

velké nadšení a až nereálná očekávání. Je pak již přirozeným důsledkem, že toto nereálné 

očekávání je nahrazeno postupným zklamáváním se a následným zanevřením na využití 

technologií.  

 

Nemůžeme očekávat, že pouhé použití technologií bude působit na žáky po celou dobu 

natolik magickým dojmem, že budou pozorní po celou dobu jejich využití. Tyto 

technologie jsou pouze jedním z možných didaktických pomůcek, o jejichž vhodném 

začleňování musíme uvažovat s rozvahou. Někdy se zas mohou vyučující soustředit více 

na uživatelské zvládnutí než na didaktickou stránku věci, což ve svém důsledku zastíní 

samotný cíl výukové hodiny. Celá řada připravených appletů zároveň vede ještě k dalšímu, 

velmi častému úskalí při použití počítačových technologií ve výuce – zahlcení velkým 

množstvím látky.  

 

Dalším faktorem, který hraje významnou roli, je zvolení vhodných úloh, ke kterým 

program využijeme. Řešení daného problému může naopak program ztěžovat a 

komplikovat. Pak je použití programu zcela neefektivní.  

 

 Rizikem, ke kterému se využití technologií ve výuce váže a kterému se lze jen těžko 

vyhnout, jsou možné technické problémy (doma připravené materiály nefungují v zastaralé 

verzi programu, kterou máme ve škole, aj.). Nejlepším způsobem, jak se těmto rizikům 

vyhnout, je očekávat a být na ně co nejlépe připraven. To ve svém důsledku ale 

předpokládá z pozice učitele velmi důkladnou přípravu (kontrola programu na školních 

počítačích, uložení své přípravy na více médií, zvážení alternativního programu aj.). 
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Nevýhoda, která se k tomuto riziku pojí, je, že využití technologií v sobě zahrnuje i nároky 

na technickou zdatnost učitele. 

 

Rizikem pokročilých uživatelů programů je, že k výuce mohou nevhodně zvolit program, 

který je uživatelsky náročný. Žákům tak samotné zorientování se v programu může zcela 

zastínit původní cíl. Toto riziko se může vázat zejména k využití programů typů CAS, kde 

je nutné použití různých příkazů (ovládání programu není pro žáka intuitivní). Žák tak 

může použít sled příkazů, které ví, že má použít, aniž by chápal, proč tak činí. Obdobné 

riziko však hrozí i u prostředí programů, která jsou intuitivní. Žák se na místo na řešený 

matematický problém zaměří na uživatelské zpracování (tj. začne využívat různých tlačítek 

v naději, že nějaké mu přinese kýžený výsledek). Takový, byť správně nalezený výsledek, 

samozřejmě nesplní představu učitele o správném řešení zadaného problému. Program má 

být pomůckou a žák tím, který se nad problémem zamyslí. Dalším činitelem, který může 

negativně poznamenat názor učitele na využití technologií ve výuce, je strach ze ztráty 

moci, která mu původně byla pro řízení vzdělávacího procesu svěřena
15

. Obavy, že žák 

přesune pozornost z učitele na výukový program řízený počítačem. Strach z pocitu, že 

jsem v procesu vyučování již zbytečným. Tato obava může přijít oprávněná i nezaujatému 

pozorovateli. Nicméně při detailním pohledu na přípravu hodiny (zvolení vhodných 

appletů, gradovaných úloh) a na nenápadné zásahy učitele během vyučovací hodiny by 

mělo být patrné, že úloha učitele je nezastupitelná. Při využití náhodně zvolených appletů 

se může vytratit záměr a cíl vyučovací hodiny. Zároveň by se na takové výuce negativně 

odrážela nemožnost interakce s učitelem v případě, že žák látce neporozumí.
16

  

 

Poslední, avšak pro řadu učitelů největší jmenovanou nevýhodou je potřeba technického 

zázemí (počítače, projektory aj.) a přístupu k výukovým programům. „Účinek nasazení 

počítače ve výuce úzce souvisí s působením kvality technického vybavení, s působením 

použité šířky spektra standardního softwaru, především ale s kvalitou výukového 

softwaru
17

.“  

 

                                                           
15

 BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998, 248 s. ISBN 80-7178-216-5. 
16

 HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra ve vzdělávání matematice 

[onlinehttp://salamina.ic.cz/GeoGebra/Clanky/Havelk]. Praha, 2012 [cit. 2014-06-12]. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze. 
17

 KOUBA, Luděk a kol. Technické systémy ve výuce II. Praha: Karolinum, 1995, 104 s. ISBN 382-96-94. 
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4.  Grafické editory 
 

Někteří žáci mají horší představivost a grafické editory jim proto mohou pomoci. Jestliže 

chceme použít nějaké grafické prvky, jako jsou nákresy molekul, atomů, aparatur a jiné, 

můžeme použít grafický editor. Můžeme přitom začít těmi nejjednoduššími programy, 

jakou jsou Malování a Imaging. Tyto programy jsou nainstalovány se základním 

operačním systémem Windows. Poté máme širokou škálu dalších grafických programů, ale 

já se v této části práce zaměřím výhradně na programy týkající se výuky chemie.
18

 

 

4.1. ACD/Chemsketch 

 
Software ACD/Chemsketch je určen speciálně pro podporu výuky chemie, proto obsahuje 

oproti obecnému grafickému editoru spoustu možností, jak usnadnit tvorbu a editaci 

různých chemických struktur. Ať už se jedná o panely nástrojů, které urychlují vkládání 

atomů, vazeb, prvků, rovnic, nebo o databázi šablon složitějších molekul. Panely nástrojů 

se dají upravit ručně, mění se však také automaticky v závislosti na užívání jednotlivých 

prvků. 

 

ACD/3D Viewer umožňuje prostorovou vizualizaci jednotlivých atomů, vazeb nebo 

složitých struktur. Lze zde nalézt možnost několika typů zobrazení, automatické otáčení 

nebo otáčení struktury pomocí myši. Jedná se o velmi zdařilou 3D aplikaci, která je 

do programu plně integrována. Promítání 3D struktur na plátno projektorem je velmi 

věrohodné. 

 

Přidružené nástroje pracují přímo s analytickými daty, umožňují výpočet spektrálních / 

chromatografických hodnot jednotlivých atomů, fragmentů molekul nebo celých struktur. 

Dokonce mohou být použity Markushovy struktury, přičemž software dokáže rozlišit 

dvojznačnost chemické struktury. Spojení struktury s těmito spektry nám pomůže vytvořit 

dokonalou představu o chemické látce. 

 

 

                                                           
18

Implementace ICT ve výuce chemie. Brno, 2007. Závěrečná práce. Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně.    
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Přesnost chemického názvosloví 

 

ACD / Labs dokáže určit přesný název daných chemických struktur. Nomenklatura tohoto 

programu je používána například do odborných publikací. Generuje přesné systematické 

názvy podle IUPAC a CAS Index. Generuje chemicky přesné struktury z chemických 

názvů. Určí různé stereometry a očísluje jednotlivé atomy. K dispozici je dynamické 

zobrazení pravidla názvosloví používaného při pojmenování zvláštní struktury, 

pro snadnou orientaci. Dále jsou lze nastavit možnosti nomenklatur jako je například jazyk 

nebo pravidla, podle kterých se bude tvořit názvosloví látek. 

 

Funkce software 

 

Struktury lze zobrazit v rovině a v prostoru. Dále můžeme zakreslit průběh reakcí 

a vypočítat přesné množství reaktantů. Současně lze vytvářet zápis konstrukce, textu 

a grafiky. Struktury molekul lze importovat a exportovat do různých standardních formátů. 

Molekuly lze velmi snadno vytvářet pouhým přetažením atomů k sobě. Můžeme zobrazit 

Markushovy struktury (obecný pohled), struktury s delokalizovanými elektrony aj. Funkce 

Move / Resize umožňuje rotaci struktury v 2D i 3D zobrazení. Z široké škály lze vybrat 

speciální vazebné typy, včetně aromatických a koordinačních vazeb. Program umí přiřadit 

atomy vodíku podle valence atomů, ale lze tento počet upravit také ručně. Okamžitě 

zobrazí chemický vzorec, molekulovou hmotnost, procentuální složení jednotlivých složek 

a předpokládané makroskopické vlastnosti (molární lom, index lomu, molární objem, 

hustota aj.). Struktury lze zobrazit ve všech tautomerních formách. V programu funguje 

klávesová zkratka Ctrl+C a Ctrl+V, což umožňuje rychlý export příslušných dat přímo 

do aplikace Windows. Práci lze převést také do HTML.
19

   

 

 

 

 

 

                                                           
19

ACD / ChemSketch. [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.acdlabs.com/products/draw_nom/draw/chemsketch/. 

 

http://www.acdlabs.com/products/draw_nom/draw/chemsketch/
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Příklady zobrazení 

 

 

Markushova struktura s proměnnou substitucí 

 

Speciální Markushova konstrukce 

 

Vykreslení složitých koordinačních organokovových sloučenin 

 

Zobrazení aromaticity a 3D perspektivy 

 

Šablony nukleotidů a mnoho dalších biochemických látek 

 

Zobrazení molekulových diagramů (orbitalů) 

 

ACD/ChemSketch je velmi kvalitní program pro výuku chemie a jeho základní ovládání je 

dle mého názoru jednoduché. Program nabízí obrovské množství funkcí, díky čemuž se 

ovládání může stát poněkud složitější. Přesto je náročnost tohoto programu po zaučení 

standardní a zvládnutelná. Jeho použití ve výuce shledávám jako velmi vhodné. 
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4.2. ISIS/Draw 
 

ISISDraw je program vykreslující chemickou strukturu ve Windows, který byl vyvinut 

společností MDL Information Systems, Inc.. Je volně k dispozici nejen pro akademické 

využití, ale i pro osobní používání. První verze programu byla vydána v roce 1990, 

poslední verze byla 2.5 v roce 2002, ale v dnešní době je již nahrazena programem Symyx 

Draw. 

 

ISIS/Draw používá svůj vlastní formát souboru 

s příponou .skc, a podporuje standardní formáty 

chemických souborů, jako jsou MDL molfile , Rxnfile, 

a TGfile. ISIS/Draw podporuje různé typy atomů a 

vazeb. Pomocí určitých atomů a vazeb můžeme zjistit 

strukturu molekuly, zastoupení jednotlivých atomů, 

množství potřebné pro reakci aj.  

 

Zatímco ISIS/Draw je hlavně 2D kreslící program, má k dispozici funkci 3D rotaci a může 

komunikovat s programem Rasmol pro 3D vizualizaci a vykreslení. ISIS / Draw také 

zahrnuje strukturní a reakční výpočty a dokáže spočítat základní vlastnosti molekul. 

 

ISIS/Draw je jednoduchý freeware program pro nekomerční použití. Umožňuje vytváření 

základních vzorců a schémat, která dále můžete využít do svých prezentací zobrazovaných 

Žákům projektorem na plátno. Lze používat nástrojovou lištu se standardními ovládacími 

prvky grafických editorů a vodorovnou lištu s často užívanými chemickými vzorci a 

symboly. ISIS/Draw je jednodušší program než ACD/ChemSketch.
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

ISIS/Draw. In: [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://generator.citace.com/dok/fdk67QPPZxUNtlnn 
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4.3. WebLab Viewer Lite 
 

 

Software WebLab Viewer Lite  je volně stažitelný a je kompatibilní s Windows a Linux 

x86. Zkušební verze je však pouze na 30 dní. Tento program byl navržen pro Windows 

aplikace, proto je program velice podobný v ovládání jako aplikace Windows, například 

užití pravého tlačítka na myši. Zajímavostí je uspořádání okna, kdy z rozvětveného výběru 

lze pouhým kliknutím vybrat některé objekty z tohoto seznamu a přidat je do hlavního 

okna. Není přitom zapotřebí žádného programovacího jazyka. Tento přístup je velmi 

podobný jako u SwissPDBViewer (ale ten poskytuje pouze seznam bez hierarchické 

struktury). I přes některé nedostatky program nabídl velmi snadné použití a přátelské 

prostředí. Výstupy z tohoto programu mohou být uloženy v různých formátech 

(molekulárních datových souborech či obrázcích), dokonce může být soubor převeden 

do grafického formátu VRML, který byl navržen především pro popis trojrozměrných 

prostředí, používaného například v aplikacích virtuální reality. Nevýhodou tohoto 

programu je, že neumožňuje zobrazení dvou nezávislých molekul do jednoho jediného 

okna (podobně jako u programu Rasmol). Ale z důvodu, že tento program byl navržen 

do Windows, lze s vytvořenými soubory pracovat jako s objekty Windows v rámci jím 

příslušným aplikacím. 

  

Funkce 

 

Seznam funkcí je velmi podobný jako u ostatních programů, jako jsou například Rasmol 

a Chime. WebLabViewer vytváří a zobrazuje různé funkce velmi snadno (v porovnání 

s příkazovým jazykem používaným v Rasmol). Bohužel je program limitován některými 

již zmíněnými omezeními (pouze jedna molekula, minimální manipulační možnosti aj.). 

 

Seznam funkcí 

 

 Manipulace s atomovými souřadnicemi 

 Automatické přidání či odebrání vodíkových atomů 

 Import soudoru do PNR (pdb, ent), MDL (mol / sd), Insight II (auto), CSD 

(CSD, fdat), Sybyl (mol2), Quanta (MSF), Cerius 2 (MSI), Catalyst (CPD), XYZ , 

ISIS (SKC). 



15 

 

 Konverze 2D skici (ISISDraw a ChemDraw) na 3D. 

 Export do MDL (mol, sd), PDB (pdb), VRML, JPEG, GIF. 

 Možnost tisku na standardních tiskárnách. 

 

Možnosti zobrazení 

 

 Vysoké rozlišení GL grafiky 

 Otáčení molekuly okolo příslušného atomu či okolo os otáčení 

 Zobrazené modely na celou obrazovku 

 Zobrazení v kolmém či perspektivním promítání. 

 Zobrazení barev molekul podle určitých vlastností – prvek, náboj aj. 

 Zobrazení molekuly pomocí spojením atomů, spojením kulového zobrazení 

molekul, nebo pouze lomené čáry 

 

Výpočetní funkce 

 

 Měření vzdáleností, úhlů 

 Označení chiralit 

 Přiřazení dílčího i formálního náboje 

 Výpočet objemů a plochy
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

WebLab Viewer Lite. WebLab Viewer Lite [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.marcsaric.de/index.php/WebLab_Viewer_Lite. 

 

 

Obrázek 1                                           WebLab Viewer Lite 

http://www.marcsaric.de/index.php/WebLab_Viewer_Lite


16 

 

4.4. Orbitel Viewer 
 

Používá se k zobrazování atomových 

a molekulových orbitalů včetně definovatelných 

výřezů. Je volně stažitelný na internetové adrese 

http://www.orbitals.com/orb/ov.htm. Výhodou 

je, že je program zdarma, nevýhodou je anglická 

nápověda a zejména to, že program již není dále 

vyvíjen. Na použití ve výuce chemie to však 

nemá vliv. 

 

Funkce softwaru 

 

Lze nakreslit jakýkoliv orbital atom daného 

kvantového čísla. Jediná podmínka je, že se 

kvantové číslo musí pohybovat v intervalu 

n ≤ 30. Pomocí lineární kombinace atomových 

orbitalů (LCAO) jsou tvořeny molekuly. To 

zahrnuje i všechny hybridní orbitaly. Dále jsou 

v nabídce tři různé typy vykreslení. Od 

vykreslených bodů pravděpodobnosti výskytu 

přes hustší vykreslení až k plnému (průsvitnost). 

Další funkcí je zobrazení asymptot, míst, kde pravděpodobnost výskytu se blíží nule. Dále 

je možné částečně vyhladit orbital a tak lépe vidět strukturu orbitalu. Lze vytvořit 

jednoduché animace, a to ve formátech AVI, TIF, PPM nebo BMP. V těchto formátech 

můžeme i daný soubor ukládat. Orbitaly můžeme vést libovolné řezy, tím můžeme 

nahlédnout jeho vnitřní části. Orbital můžeme i z různých míst osvítit či na něho vrhnout 

stín. 

 

Orbital Viewer se ovládá poměrně dobře, úroveň ovládání je standardní, pokud ovšem 

máme standardní znalosti molekulární chemie. Doporučuji ho středně pokročilým 

uživatelům. Obecně poskytuje velice pěkné výsledky zobrazení. 

 

Obrázek 2                                                     Orbitel Viewer I 

Obrázek 3                                                 Orbitel Viewer II 
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4.5. ArgusLab 
 

Chemický program ArgusLab byl vyvinut firmou Planaria Software (http://www.planaria-

software.com/arguslab40.htm) a jeho doménou je zejména modelování molekul a základní 

kvantové výpočty. Program je vhodný pro vytváření a optimalizaci modelů molekul, 

umožňuje výpočty molekulových orbitalů, povrchové mapy ESP, poskytuje kvalitní 

grafický výstup. Jedná se o freeware s anglickou nápovědou, pro stažení programu je nutná 

bezplatná registrace, což sice chvíli zdrží, ale nikomu jistě vadit nebude. Program si již 

stáhlo přes 20 000 uživatelů. 

 

ArgusLab je program určený k modelaci molekul a k vytvoření příslušné grafiky orbitalů. 

Tento program pracuje v operačních systémech Windows. 

 

 

      Obrázek 4                                                                                                      ArgusLab  

 ArgusLab je program, který díky zkušenému uživateli dokáže dělat divy. Jeho 3D 

zobrazení molekul je na vysoké úrovni. Ovládání programu je ale dosti obtížné.
22

 

 

 

 

 

                                                           
22

ArgusLab. ArgusLab [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.arguslab.com/arguslab.com/ArgusLab.html. 

 

http://www.arguslab.com/arguslab.com/ArgusLab.html
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4.6. Anorganická chemie 
 

Tvůrcem a dodavatelem tohoto výukového softwaru je firma Tomáš Holubec. Řadí se mezi 

oficiální dodavatele výukového softwaru do českého školství. Všechny jejich produkty 

jsou registrovány na evaluačním webu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

Na jejich nákup proto mohou školy čerpat finanční prostředky z různých dotací. 

 

Školám poskytuje neomezené školní multilicence a MEGAlicence, které dovolují používat 

software i na domácích počítačích žáků školy. Program Anorganická chemie je novinkou 

na trhu vzdělávacího software. Vyplňuje mezeru v nabídce, neboť jako jediný respektuje 

potřeby škol v oblasti výuky anorganické chemie, a to jak v obsahové tak zejména 

v metodické oblasti. 

 

Přehledné členění, možnosti nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení 

a několik stupňů obtížnosti jej předurčují jako ideální řešení pro všechny základní a střední 

školy, kde je chemie vyučována. 

 

Základní volby (Značky prvků, Názvy sloučenin, Rovnice, Spojovačky, Vyrovnávání 

rovnic a Poznávání vědců) jsou dále členěny do podsekcí umožňujících optimalizovat 

výuku dle hloubky v jaké je na té které škole vyučována. 

 

Program neustále vyhodnocuje kvalitu žákovy práce a přiřazuje mu aktuální hodnocení. 

Přirozená rivalita žáků tento program řadí k nejoblíbenějším. Záporem programu je již 

nízká grafická úroveň a to, že postrádá multimediálnost.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

Anorganická chemie. Holubec Počítačové výukové programy [online]. [cit. 2013-06-23]. 

Dostupné z: http://www.holubec.cz/chemie/. 
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4.7. ChemDraw 
 

ChemDraw je nástroj k tvorbě nákresu 

molekul. Výkresy jsou velice kvalitně 

zpracované, proto mohou být používány 

do různých publikací. Tyto výkresy se 

používají i v ELNs, což je počítačový 

program, který nahrazuje papírové 

laboratorní sešity. 

 

Z chemického zobrazení látky je zcela 

možné zařadit ji do určité chemické 

disciplíny jako například látky organické, 

organokovové, polymerní či biopolymerní (včetně aminokyselin, peptidů a sekvencí DNA 

a RNA). Je možné i určení přesně stechiometrie sloučenin. 

 

Lidé, kteří pracují s tímto programem a 

ovládají jeho hlavní funkce, si mohou 

velmi ušetřit čas s identifikací sloučeniny. 

S přesného vykreslení těchto sloučenin je 

totiž možné vyčíst různé vlastnosti daných 

látek. Dokonce program dokáže 

identifikovat sloučeniny s požadovanými 

vlastnostmi před skutečnou syntézou.  

 

Program má svou databanku, je velmi 

jednoduché a rychlé generovat spektra látek, vytvářet jejich názvy podle IPACu, ale také 

vypočítat reakční stereometrii. 

 

Pomocí nástrojů tohoto programu je možné vytvořit i relativně samostatné dílčí části 

struktury (například cykly a řetězců různých velikostí, typy různých atomů, vazeb a cyklů), 

tyto struktury pak lze snadno vyhledat v různých komerčních databankách, a to i bez 

ohledu na to, jak jsou v nich uloženy.   

    Obrázek 5                                                                ChemDraw I 

    Obrázek 6                                                                 ChemDraw  II 
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Tento program vychází z 25 let zkušeností v oblasti chemických forem, ChemDraw je 

předním světovým programem na zobrazování a vykreslování chemických látek 

a chemických rovnicí. Jeho snadné použití a vysoce kvalitní výstup, promyšlené 

naprogramování tohoto programu a spolupráce s jinými programy tento software řadí 

na přední příčky. 

 

ChemDraw obsahuje volitelné verze databáze STATISTICA pro podrobnější numerické 

analýzy a MNova Lite pro zpracování NMR spekter. Také zahrnuje chemický skriptovací 

jazyk ChemScript pro automatizaci struktur souvisejících procesů. 

 

ChemDraw disponuje bohatou sadou snadno použitelných nástrojů pro vytváření 

publikace, pro vědecky smysluplné kresby molekul a reakcí, a pro generování 

souvisejících vlastností, systematických názvů a spekter.
24

 

 

4.8. ChemLab 

 
Tento freeware program od firmy Model Science Software (http://www.modelscience.com) 

umožňuje interaktivně simulovat chemickou 

laboratoř, která obsahuje všechny standardní 

i speciální laboratorní pomůcky potřebné 

k sestavení různých interaktivních pokusů. 

Software obsahuje také některé ukázky 

laboratorních pokusů s teoretickou přípravou. 

Následuje bodový postup a nakonec 

závěrečný protokol laboratorní práce. Tento 

program ocení zejména školy, které nemají 

odbornou chemickou učebnu, nebo ji mají z 

jakéhokoliv důvodu nedostatečně vybavenou. Dále je program vhodný pro pokusy, které 

jsou při praktických ukázkách nebezpečné pro zdraví žáků nebo kantora. Bohužel je ve 

free verzi omezen výběr chemikálií a jejich koncentrací. Po zakoupení licence toto 

omezení vymizí a z programu se stává silný výukový nástroj. 

                                                           
24

ChemDraw. [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.cambridgesoft.com/Ensemble_for_Chemistry/ChemDraw/. 

    Obrázek 7                                                           ChemLab I  

http://www.cambridgesoft.com/Ensemble_for_Chemistry/ChemDraw/
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Aplikace 

 

 K tomuto programu je k dispozici elektronická verze laboratorního sešitu, kde si žák může 

vést nejen pracovní postupy, ale i případné poznámky. Dále je možné využít interaktivní 

animované simulace, které si mohou uživatelé sami vytvářet. Tyto simulace pak lze 

spouštět i pozastavovat. Tento program lze doplnit pomocným softwarem plug-in, který tak 

dokáže rozšířit jeho funkčnost. Je možné propojení s molekulárním prohlížečem RasMol. 

Další důležitou aplikací je periodická tabulka prvků, která je doplněna závěrečným 

procvičováním. Program je k dispozici v angličtině, španělštině a francouzštině. 

 

Laboratorní technika 

 

Z laboratorní techniky lze použít kádinky, Erlenmeyerovy baňky, zkumavky, odměrné 

válce, filtry, kapátko, pipety, sklíčka, filtrování baňky s Buchnerovou nálevkou, kahan, 

varná deska, magnetické míchadlo, míchací tyčinky, kalorimetru, konduktometr, 

potenciometr, spektrofotometr aj. 

 

Výběr předdefinovaných laboratorních simulací 

 

Mezi předdefinované simulace se řádí 

acidobazické reakce, vaznost molekul, 

kationty reakce, elektrochemie, 

rovnováha, laboratorní plamen, frakční 

krystalizace, frakční destilace, plynové 

zákony, gravimetrické analýzy, kinetika, 

jaderná chemie, oxidačně-redukční 

reakce, stechiometrie, tepelná chemie, 

objemová analýza, kvalita vody, titrace 

a mnoho dalších. 

 

Možnost přikoupení dalších přídavných aplikací jako laboratorní čaroděj aj. Tento program 

je ideální pro distanční vzdělávání, demonstrace, počáteční seznámení s problematikou 

   Obrázek 8                                                             ChemLab II  
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před zahájení práce v laboratořích, při nebezpečných a ekologicky závadných pokusech, 

při práci s drahými látkami či přístroji, nebo dlouhých pokusech. 

 

Technické požadavky jsou Windows ® 7/Vista/XP/ME/98/95/NT/2000 s 8MB RAM VGA, 

Mac OS X, verze 10.1.5 nebo Screen Shots.
25

 

 

4.9. Basic Chemi 
 

Tato jednoduchá softwarová chemická pomůcka byla vytvořena v roce 2002 panem 

Štěpánem Kozákem. Program se stává užitečnou pomůckou zejména u vytváření roztoků 

a výpočtů s nimi. 

 

Program obsahuje periodickou soustavu prvků (názvy prvků v češtině, latině, angličtině 

a němčině, molární hmotnosti prvků, hodnoty elektronegativity, jejich protonové 

a oxidační čísla), výpočty molární hmotnosti sloučenin, jednoduché výpočty s procenty 

(např. pro výpočet koncentrace roztoku). Od verze 2 je možné vytisknout si informace 

o prvcích, otestovat si své znalosti v kvízu (test názvů, značek prvků, všeobecný test 

ze základních znalostí chemie). Ve verzi 2.2.0 je možno vyhledat si základní informace 

o významných osobnostech české i světové vědy především z oblasti chemie v Galerii 

osobností. Program lze aktualizovat pomocí aplikace Updater, která je součástí instalace. 

 

Program nabízející periodickou tabulku prvků, výpočty koncentrace a molární hmotnosti. 

Dále nabízí kvízy k testu znalostí žáků. 

 

BasicChemi je pěkný, ale příliš jednoduchý pomocný program. Jeho použití ve výuce 

chemie je omezeno jen na několik málo látek, je však vhodný pro podporu referátové 

formy výuky. 

 

 

 

                                                           
25

Model ChemLab. Model science software [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.modelscience.com/products.html?ref=home&link=nav. 

 

http://www.modelscience.com/products.html?ref=home&link=nav
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4.10. LM Chemie 
 

Firma LangMaster (http://www.langmaster.cz) vytváří tradičně povedené výukové CD-

Romy, které jsou vhodné zejména pro serverové instalace. Jedná se o bohaté multimediální 

programy. 

Dostupná témata: 

 Chemické látky (kovy a nekovy) 

 Směsi a chemické sloučeniny 

 Struktura atomu (atom, izotopy, radioaktivita) 

 Periodická tabulka prvků (značky prvků a chemické vzorce, molekuly) 

 Chemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacích 

 Stechiometrické výpočty 29 

 Voda – sloučenina vodíku a kyslíku 

 Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku. 

 

Kvalitní obrázky, trojrozměrné animace, videonahrávky a stovky interaktivních úloh 

umožňují osvojit si látku rychle a efektivně. Nové vědomosti si mohou žáci upevnit v řadě 

úloh, které následují za každou lekcí a za každou kapitolou. Tyto úlohy nejen zjistí, jestli 

probrané látce skutečně rozumíte, ale také umožní rychle se připravit na písemné práce 

a zkoušení. 

LM Chemie je velice moderní multimediální výukový CD-ROM, který obsahuje v lákavé 

podobě vše ze světa chemie. Program sice není zdarma, ale cena je relativně příznivá. 
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5. Wolfram Mathematica 
 

5.1. Wolfram Research 
 

Společnost byla založena panem Stephen Wolfram v roce 1987, Wolfram Research je 

jednou ze světově nejuznávanějších softwarových společností, je symbolem vědecké 

a technické inovace. Neustále se zdokonaluje v oblasti výpočetních disciplín a sleduje 

změny požadavků vědních oborů a technologií, tak aby její výpočetní technologie měly 

silný potenciál a nenahraditelné místo.  

Hlavním produktem je Wolfram Mathematica. Tento 

matematický software zahájil moderní přístup 

k výpočetním technologiím. Nyní patří 

k nejvýkonnějším výpočetním softwarům. Velký počet 

specializovaných uživatelů v oblasti vzdělávání pouze 

potvrzuje, že Mathematica představuje jedinečnou 

kombinaci velkých výzkumných průlomů, příjemného 

uživatelského prostředí a světovou špici softwarového inženýrství. 

Vzestup využívání počítačů je hlavním světový tématem již přes padesát let. Cílem či snem 

této společnosti je překročit hranice neznámého a pokusit se pomocí softwaru spočítat, vše 

co může být spočítáno. Zpřístupnit tak plně možnosti výpočetního prostředí.   

Společnost se zaměřuje na dlouhodobé cíle, zároveň však dbá na poskytování těch 

nejlepších možných produktů a také služeb, a to nejen nárazově, ale průběžně. 

Pod vedením Stephena Wolframa se seskupil během posledních dvaceti let pozoruhodný 

tým odborníků, který neustále přitahuje nové talenty. Tak vzniká jedinečné intelektuálně 

produktivní prostředí. 

Wolfram Research si dále dal závazek udržet pevný vztah mezi technologií a vzděláváním. 

Produkty jsou používány na vysokých školách a univerzitách po celém světě, dále byla 

vytvořena největší bezplatná síť technicko-informačních webových stránek, na těchto 

stránkách věnována pozornost i Wolfram Mathematice, například ukázky projektů 

Wolfram | Alpha. 

http://www.stephenwolfram.com/
http://www.wolfram.com/products/mathematica
http://www.wolframalpha.com/
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Strategie společnosti je udržet si portfolio rozvoje, neustále posilovat základní algoritmy 

a systémy Mathematica, podporovat nejnovější vysoce výkonné počítačové prostředí 

a zavedení technologií, rozvíjet hlavní koncepce a schopnosti. Činnost a výsledky nejsou 

zaměřeny pouze na software Mathematica, ale také na další produkty, služby 

a experimentální podněty. 

Tato společnost je úspěšná soukromá firma. Díky stálých obchodním úspěchům se 

vybudovala silná organizace sledující široké spektrum výzkumu a vývoje. Jádro 

společnosti tvoří méně než 500 zaměstnanců, takže lze snadno přistupovat k jednotlivým 

návrhům k pozoruhodné řadě mezioborových projektů, efektivních hlavním vývojovým 

inovacím a rychlému uplatnění produktů. 

V poslední době byl zaznamenán sled progresivních úspěchů. Myšlenky a produkty 

společnosti se rozšířily do struktur moderní vědy a techniky. Zvýšila se tak informovanost 

generace o technické inovace.  
26

 

 

5.2. ELKAN, spol. s r.o. 
 

Společnost ELKAN, spol. s r.o. se již od roku 1991 zabývá obchodem s výpočetní 

technikou a poskytováním komplexních IT služeb na českém trhu. Je výhradním 

distributorem výpočetního software Wolfram Mathematica od firmy Wolfram Research pro 

Českou a Slovenskou republiku. Svým zákazníkům nabízí servis a produkty 

od renomovaných světových výrobců jako například Microsoft, Hewlett-Packard, IBM či 

ACER. 

 

5.2.1. Hlavní činnosti společnosti 

 

Informace ohledně tohoto distributora a možností jeho distribuce jsou uvedeny 

na oficiálních stránkách www.mathematica.cz. Všechny zmíněné informace jsou platné 

k datu tvorby této práce, tedy k červnu 2013. 

 

                                                           
26

Wolfram. Wolfram Mathematica [online]. [cit. 2013-06-23]. Dostupné z: http://www.wolfram.com/. 

http://www.mathematica.cz/
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Prodej a servis výpočetní techniky 

 

Společnost dodává počítačové sestavy, notebooky, software a spotřební materiál 

od renomovaných světových výrobců. Zároveň zákazníkům nabízí kompletní servis 

a technickou podporu. Sídlo firmy ELKAN, spol. s r.o. je strategicky umístěno v centru 

Prahy, což zaručuje rychlost a spolehlivost reakcí na požadavky. 

 

Přehled služeb 

 konfigurace počítačových sestav dle přání zákazníka 

 údržba a opravy počítačů, periferií i serverových řešení 

 instalace hardware včetně oživení – PC, servery, tiskárny, scannery atd. 

 profylaktické služby – čištění a odvirování PC, serverů i celých sítí 

 zajištění kvalitní antivirové a antispamové ochrany 

 zálohování, archivace a obnova dat 

 telefonická a elektronická podpora uživatelů 

 instalace, konfigurace a optimalizace operačního systému a licenčního 

software včetně zaškolení 

 

Správa počítačových sítí a outsourcing 

 

Společnost provádí návrhy, realizaci a údržbu podnikových či domácích počítačových sítí. 

Zajišťuje instalace strukturovaných kabelových rozvodů, aktivních prvků a serverů. 

 

Přehled služeb 

 projektování, výstavba a údržba datových sítí a spojů 

 instalace a údržba serverů 

 instalace systému a zaškolení uživatelů 

 zabezpečení sítí a připojení k internetu 

 okamžitá servisní odezva na akutní technické problémy 

 

Služeb společnosti lze využívat buďto jednorázově nebo formou outsourcingu. K hlavním 

výhodám tohoto produktu patří úspora mzdových nákladů na vlastního IT zaměstnance, 
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zajištění dané problematiky specialisty a omezení rizik vyplývajících z nedostupnosti 

vhodných technologií či dostatečně kvalifikovaného personálu. 

 

Prodej výpočetního software Mathematica od firmy Wolfram Research 

 

Software Mathematica představuje světově nejznámější programový systém pro provádění 

numerických a symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Znamená zásadní průlom 

v možnostech aplikovatelnosti matematiky a umožňuje řešit rozsáhlé projekty od rutinních 

výpočtů až po komplexní řešení. Klíčovými rysy software Mathematica jsou 

automatizované numerické a symbolické výpočty, účinná adaptivní vizualizace, dynamická 

interaktivita a vysoce výkonné programovací prostředí. Díky tomu nachází Mathematica 

široké uplatnění zejména v oblasti vědecko-technických výpočtů, statistickém zpracování 

dat, finančním managementu atd. Software je ve stále větší míře využíván také ve středním 

a vysokém školství. 

 

Firma Elkan je výhradním prodejcem software Mathematica pro Českou a Slovenskou 

republiku již od roku 1991 a pro jeho uživatele nabízí následující služby: 

 pravidelná měsíční setkání 

 školení pro začátečníky i pokročilé 

 prodej odborné literatury o používání software Mathematica 

 technická podpora a odborné konzultace 

 

5.2.2. Produkty Mathematica 

 

Wolfram Mathematica 

 

Mathematica představuje po dvacetiletém vývoji světově nejznámější programový systém 

pro provádění numerických a symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Znamená zásadní 

průlom, který velkou měrou rozšíří možnosti a aplikovatelnost Mathematiky, když 

umožňuje řešit projekty libovolného rozsahu od rutinních výpočtů až po velkosystémová 

řešení, a tím změnit naše dosavadní myšlení o výpočtech. 
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Klíčovými rysy nové verze Mathematica jsou automatizované numerické a symbolické 

výpočty, účinná adaptivní vizualizace, dynamická interaktivita a vysoce výkonné 

programovací prostředí. 

 

Díky tomu nachází Mathematica široké uplatnění zejména v oblasti vědecko-technických 

výpočtů, statistickém zpracování dat, finančním managementu atd. 

 

Wolfram webMathematice 3 

 

Tato technologie umožní vytvářet webové stránky, pomocí kterých mohou uživatelé počítat 

a vizualizovat výsledky přímo z webového prohlížeče. webMathematica rozšiřuje možnosti 

webových stránek o interaktivní výpočty a vizualizace. 

 

webMathematica, vybudovaná na bázi nejlepšího světového software v oblasti technických 

výpočtů a osvědčené technologie Java Servlet, je plně kompatibilní s Mathematica 

a s nejmodernějšími dynamickými webovými systémy. 

 

webMathematica nabízí přístup ke specifickým aplikacím programu Mathematica 

prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných webových klientů. Stačí pouze malý 

zácvik k tomu, aby uživatelé standardní rozhraní mohli efektivně používat. Ve většině 

případů uživatelé nemusí Mathematica znát, dokonce ani nemusí vědět, že ji používají. 

 

V určitém slova smyslu lze Mathematica považovat za vývojové prostředí pro stránky 

webMathematica. Mathematica je například vhodná pro práci na kódu, který modeluje 

určitý fyzikální proces – kódu, který se následně dá umístit do stránky webMathematica, 

aby se lidem umožnilo fungování modelu a využití jeho výsledků při běžné práci. 

 

Mathematica for the classroom 

 

Mathematica for the Classroom je speciální verzí produktu Mathematica pro vyučování 

na středních školách. Za poměrně nízkou cenu poskytuje stejný výkon a stejné funkce jako 

profesionální Mathematica. 
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Školy na celém světě používají program Mathematica k výuce algebry, trigonometrie, 

výpočtů, fyziky, chemie, ekonomie, vědy o počítačích a mnoha dalších předmětů. Žáci, 

kteří program Mathematica používají, mají výhodu v tom, že se hned na začátku seznámí 

s nástroji, které zlepší jejich práci v kroužku na vysoké škole a následně i v jejich profesi. 

 

Formát souborů zápisníků Mathematica je užitečný při vytváření dokumentů, které jsou 

nezávislé na platformě a které může sdílet více žáků, učitelů či kolegů. Zápisníky se skvěle 

osvědčují při prezentaci seminářů, přednášek a názorných ukázek, používají-li se 

v počítačové laboratoři či ve spojení se zpětným projektorem. Protože zobrazují tradiční 

matematický zápis, hodí se dokonale k sestavování sylabů, testů a úloh, které se mohou 

tisknout nebo rozdávat, řešit a sbírat elektronicky. 

 

Mathematica for the Classroom vám pomůže vizuálně zvýraznit důležité pojmy za pomoci 

barevné grafiky a interaktivních cvičení vytvářených pomocí palet (sad tlačítek, které 

odpovídají příkazům Mathematica). Palety představují intuitivní způsob vytváření 

dokumentů a seminářů pro vaše žáky. Je možné upravit libovolný počet palet k organizaci 

funkcí, které uživatel nejvíce používá. 

 

Mathematica for the Classroom je k dispozici pro platformy Windows, Macintosh a Linux. 

 

Mathematica for Students 

 

Mathematica for Students je plně funkční verze Mathematica. Běží stejně rychle, 

produkuje stejné výstupy a funkčností je identická s profesionální verzí Mathematica. Liší 

se v několika bodech. 

 

Mathematica for Students je určena k exkluzivnímu prodeji žákům zapsaným 

na akreditovaných akademických institucích k použití na jejich vlastních osobních 

počítačích. Při nákupu je požadován doklad o studiu. 

 

Mathematica for Students zahrnuje The Mathematica Book a standardní doplňkové balíky 

Mathematica Standard Add-on Packages pouze jako elektronické verze v online 
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dokumentaci v prohlížeči nápovědy. Profesionální verze Mathematica obsahuje, kromě 

online dokumentace, tyto publikace i v tištěné formě. 

 

Mathematica for Students má zakódované zápatí, které se tiskne dole na každé stránce 

dokumentu. Vytištění zápatí "Printed by Mathematica for Students" se nedá zabránit. 

 

gridMathematica 

 

GridMathematica je cenově výhodný software Mathematica pro gridy. Uvedením produktu 

gridMathematica na trh nabízí firma Wolfram Research kompletní paralelní řešení výpočtů. 

Tento produkt nabízí vysoce rentabilní použití programu Mathematica pro paralelní 

výpočty. GridMathematica funguje na jakémkoli počítačovém clusteru, včetně Unix, 

Linux, Windows a Mac OS X, a vyžaduje pouze možnost připojení TCP/IP. 

 

Tvůrce nástrojů umožňujících paralelní výpočty (Parallel Computing Toolkit), které tvoří 

klíčový prvek produktu GridMathematica, Roman Maeder, říká: "Jednou z hlavních 

motivací, které mě vedly k vytvoření této sady programů, bylo zpřístupnit paralelní výpočty 

pro široký okruh pracovních skupin. GridMathematica umožňuje všem uživatelům svým 

příznivým licencováním softwaru Mathematica a zjednodušením obsluhy tohoto softwaru 

snížit náklady, což je v souladu s nynějším trendem šetřit peníze za hardware a více 

využívat technologie clusterů." 

 

GridMathematica podporuje všechna běžná paradigmata paralelního programování, jako 

např. virtuální sdílenou nebo distribuovanou paměť, automatické nebo explicitní 

plánování, a souběžnost, včetně synchronizace, blokování a skrývání. Dalšími 

charakteristikami jsou realizace nezávislá na počítači a paralelní funkční programování, 

a také zotavení po výpadku a automatické opakované přiřazení neukončených procesů 

v případě výpadku systému. 
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5.2.3. Ceník pro základní a střední školy 

 

Mathematica for the Classroom – celoškolní licence – pronájem 

 

Tato varianta podporuje výuku a domácí přípravu žáků, neboť umožňuje používat software 

na všech počítačích ve škole, domácích PC pedagogů a soukromých PC žáků. Součástí je i 

technická podpora a upgrady. Jedná se o tříletou smlouvu, která se podepisuje přímo s 

výrobcem Wolfram Research, tj. v anglickém jazyce. Podpisem smlouvy je škole 

garantována zvýhodněná (cca čtvrtinová) cena oproti normálu. Poplatek za pronájem se 

platí jednou ročně, předem. V případě nedostatku finančních prostředků lze smlouvu 

ukončit bez sankcí i předčasně tj. po 1. nebo 2. roce používání. 

 

Výhody: 

 využívá celá škola, pedagogové i žáci doma 

 přístup k nejaktuálnější verzi formou upgrade a technická podpora 

 velmi nízká cena v přepočtu za jednu licenci 

 možnost platby až tři roky předem 

 

Nevýhody: 

 při neprodloužení smlouvy nelze dále licence používat 

 

Cena pronájmu: 

 Pro školy do 1000 žáků: 726 GBP/rok (22 120 Kč/rok) 

 Pro školy do 2000 žáků: 847 GBP/rok (25 806 Kč/rok) 

 Pro školy nad 2000 žáků  je cena na domluvě 

 

Mathematica for the Classroom – celoškolní trvalá licence 

 

Jedná se o školní trvalou licenci aktuální verze, s instalací na všechny školní PC 

a domácích PC pedagogů. Oproti variantě pronájmu neobsahuje automaticky upgrady 

pro následné nové verze, technickou podporu ani licence pro soukromé PC žáků domů. 
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Toto vše lze zajistit každoročním zakoupením tzv. žákovského balíčku. Tento balíček lze 

zakoupit spolu s licencí, nejpozději však před uvedením další verze na trh. 

 

Výhody: 

 při zakoupení se žákovským balíčkem využívá celá škola a pedagogové 

včetně Žáků doma a zároveň přístup k nejaktuálnější verzi formou upgrade a 

technická podpora zdarma 

 školní a licence pedagogů doma jsou trvale majetkem školy 

 možnost platby žákovského balíčku až tři roky předem 

 

Nevýhody: 

 vyšší cena v přepočtu za jednu licenci než u pronájmu 

 bez žákovského balíčku nemá škola nárok na žákovské licence a technickou 

podporu 

 pokud se škola rozhodne dodatečně zakoupit upgrade na nejnovější verzi, 

lze to řešit jen nákupem nových licencí 

 

Cena produktu: 

 Pro školy do 1000 žáků: 31 928 Kč 

 Pro školy do 2000 žáků: 37 317 Kč 

 Pro školy nad 2000 žáků je cena na domluvě 

Volitelně lze zakoupit balíček zahrnující upgrady, technickou podporu a neomezenou 

domácí žákovskou licenci: 16 880 Kč/rok. 

 

Mathematica for the Classroom – samostatná licence 

 

Jedná se o samostatnou licenci (SINGLE) aktuální verze: 3 700 Kč s jednoletým Premier 

Service. Premier Service je služba, která po dobu jednoho roku zajistí upgrade, technickou 

podporu a další licenci na domácí použití tzv. Home Use: 2 142 Kč. 
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6. Definice výzkumu 
 

Výzkum můžeme chápat jako funkci, která pomáhá blíže pochopit zkoumanou 

problematiku. Zaměřuje se na řízení a uskutečnění procesu sběru dat a tyto data dále 

analyzuje. Výsledkem jsou zjištěné poznatky a jejich důsledky, které jsou reprodukovány 

dále.  

 

Výzkum spojuje tazatele s respondentem prostřednictvím informací. Na kvalitě přínosu z 

provedeného výzkumu má vliv především následující podmínka a tou je kvalita vlastního 

výzkumu. Důležitá je také interpretace výsledků výzkumu a doporučení řešení daného 

problému. 

 

6.1. Determinanty výzkumu 

 
 výběr metody výzkumu 

 působení času mezi sběrem dat a jejich zpracování 

 kvalifikace a osobní znalosti tazatele 

 kvalita respondentů a ochota spolupracovat 

 

Ve výzkumu jsou nejdůležitějším parametrem informace, které můžeme dělit na primární a 

sekundární. Primární informace obdržíme z vlastního výzkumu a sekundární informace 

jsou takové informace, které byly původně shromážděny někým jiným a k jinému účelu. 

  

6.2. Metody sběru dat 

 
Požadované informace můžeme získat celou řadou technik. Volba jedné z technik sběru dat 

by měla odpovídat celkové koncepci výzkumu. 
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Pozorování 

 

Pozorování se dá definovat jako záměrné, cílevědomé a plánovité sledování smyslově 

vnímatelných skutečností, jevů statických i dynamických. Pozorování můžeme dále 

dělit na:  

 

 přirozeně nebo uměle vyvolaná situace  

 zřejmé nebo skryté 

 strukturované nebo nestrukturované  

 přímé nebo nepřímé 

 osobní nebo pomocí technických pomůcek 

 

Dotazování 

 

Dotazování je jednou z nejčastějších metod sběru dat a důvodů je hned celá řada. Tím 

hlavním důvodem jsou nízké nároky jak na čas, tak na finanční rozpočet. Dotazování 

taktéž nese určitá rizika. Jedním rizikem je skutečnost, že dotazovaný odpovídá 

prostřednictvím svých postojů a názorů a nejedná se tedy o jeho skutečné chování. Celý 

průběh dotazování jde rozdělit do určitých etap:       

 

a) Vytvoření seznamu informací, které budou cílem dotazování 

Tyto informace vychází ze stanoveného cíle výzkumu a jeho měřitelných údajů. Nezbytné 

je důkladné provedené této části s písemným seznamem požadavků. V průběhu dotazování 

se některé informace mohou ukázat jako zbytečné, což nelze předem předpokládat. Proto je 

lepší mít připravený delší seznam otázek, které požadujeme prostřednictvím dotazování 

zodpovědět. 

 

b) Určení způsobu dotazování 

Dotazování lze provádět různými způsoby. Důležitým měřítkem pro volbu způsobu 

dotazování je požadovaný charakter získaných informací. Některé informace je lepší získat 

přirozenou cestou, jiné pak lépe vyplynou z uměle vyvolané situace. Určité informace lépe 

získáme pomocí technických pomůcek než osobně. Příkladem osobního dotazovaní je 

rozhovor.   
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c) Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

 

d) Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

 

e) Konstrukce celého dotazníku 

 

f) Pilotáž  

Pilotáž je součástí předvýzkumu, ve kterém se ověřuje správnost, srozumitelnost a 

vhodnost otázek v plánovaném dotazníku či rozhovoru. Takováto pilotáž se provádí na 

malém vzorku zkoumaných osob (1-3 osoby).   

 

Experiment  

 
Experiment je pokus, kterým se snažíme potvrdit nebo vyvrátit určité tvrzení. Jedná se o 

sledování reakcí vyvolaných na základě předem definovaných a připravených podnětů. 

 

Rozdělení experimentu dle místa uskutečnění: 

a) v terénu – v přirozených podmínkách 

b) v laboratorních podmínkách 

 

 

6.3. Cíl výzkumu  

 
Cílem výzkumu je sumarizace zjištěných informací ohledně dané problematiky. Zkoumané 

výsledky jsou zapsány do závěrečné zprávy. Podoba a styl zprávy se odvíjí od toho, komu 

je určena. Vždy ovšem platí, že by zpráva měla být přiměřeně dlouhá, jasně definovaná, 

srozumitelná a musí vždy obsahovat základní poznatky plynoucí z výsledků výzkumu.     
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7. Definice rozhovoru 
 

Rozhovor je jednou z metod sběru dat. Je to verbální komunikace mezi tazatelem a 

respondentem, kdy se obě strany navzájem ovlivňují a předávají si informace. Tato metoda 

je však značně časově náročná, zejména individuální forma rozhovoru. Skupinový 

rozhovor je méně časově náročný a je založený na využití vzájemného působení skupiny. 

Rozhovor také může být pouze doplňujícím údajem pro psané podklady, které mohou být 

nejednoznačné a je potřeba je doplnit. 

 

Důležité je rozhovor správně zaznamenat. Samo o sobě zaznamenávání rozhovoru působí 

na respondenta jako rušivý element. Ruší nejen plynulost a spontánnost rozhovoru, ale i 

příznivost kontaktu. Písemné poznámky v průběhu rozhovoru působí důvěrněji nežli 

nahrávání rozhovoru. Ovšem použití magnetofonu se dá považovat jako nejlepší 

pomůckou pro zobrazení skutečnosti, jelikož zachytí celý obsah výpovědi, včetně způsobu 

řeči, tón hlasu v různých okamžicích, pauzy, odmlky apod.  

Někdy bývá velmi těžké udržet tázaného v daném tématu.  

 

Tazatel by měl být klidný, harmonický, přirozený, vyrovnaný a citově ustálený, aby na 

člověka působil vstřícným a přátelským dojmem. Musí být schopen empatie a vědět jakým 

způsobem bude nejlepší vést rozhovor, aby dostal požadované informace. Důraz je kladen 

na to oprostit se od přehnaných vnějších pozitivních nebo negativních reakcí. Tazatele lze 

hodnotit podle toho, do jaké míry je schopen přimět člověka, aby se volně a pravdivě 

rozhovořil. Další důležitou vlastností tazatele je odborná znalost ve zkoumaném oboru.  

 

7.1. Druhy rozhovoru  

 
Poznávací  

Tento rozhovor je také nazýván jako diagnostický. Cílem je odhalit fakta týkající se určité 

problematiky. Je vhodný v případě, že chceme poznat stránky problému, které jsou 

nedostupné v přímém pozorování nebo v jiných metodách. Tímto rozhovorem můžeme 

zjistit názory, postoje, vědomosti, dovednosti, ideály, zájmy a osobní zkušenosti. Poznávací 

rozhovor je pružnější metodou získávání informací, než je například dotazník. Je silně 
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závislý na duševním rozpoložení respondenta a také na skutečnosti, jaký vztah spolu 

respondent a tazatel navážou. 

 

Výzkumný  

V tomto rozhovoru se tazatel zabývá rozhovorem jen potud, pokud informace z něj získané 

vedou k vyřešení dané problematiky. Dalo by se říci, že cílem výzkumného rozhovoru je 

dosažení objektivních a ne subjektivních informací.   

 

Nápravný    

Nápravný rozhovor má za účel pozitivně ovlivnit rozvoj osobnosti či osobní situace 

člověka. Je zaměnitelný s poznávacím rozhovorem a v podstatě je těžké určit, kde začíná 

jeden a končí druhý. Tazatel by měl nasměrovat respondenta k volbě vhodné cesty, která ho 

zavede k dosažení vytyčených cílů a k uspokojení vnitřních potřeb.     

 

Hodnotící 

Zásady, jak má být veden tento rozhovor, jsou základem toho rozhovoru. Důležité je 

vystihnout správnou míru hodnocení. Přílišné pozitivní hodnocení může způsobit závist v 

kolektivu a naopak větší míra negativního hodnocení může vyvolat v hodnoceném 

subjektu averzi. Nejlépe je začít rozhovor přednostmi hodnoceného, poté poznamenat 

nějaké jeho nedostatky a na závěr opět zdůraznit něco kladného.   

 

Diskuze 

Diskuzí můžeme nazvat odbornou debatu, při níž jednotlivci obhajují své názory. 

Důležitým předpokladem pro kvalitní a obohacující diskuzi jsou poznatkové znalosti 

diskutérů. Detailní poznatky ovšem nejsou přínosné, když nejsou správně interpretovány, 

proto je důležitá taktéž vyjadřovací způsobilost a určitá dávka sebedůvěry. Nadaný 

účastník diskuze se pozná podle toho, že je schopen v jednom tématu zastávat přesvědčivě 

a horlivě oba protichůdné názory, jelikož je oproštěn od subjektivních pocitů a je schopen 

akčně reagovat v jakékoliv situaci.      
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8. Využití softwaru Wolfram Mathematica v hodině 

chemie 
 

Praktickou část práce bych ráda rozdělila do několika částí. V první části bych pojednávala 

o využití softwaru žáky. V další bych spíše popsala a demonstrovala využití tohoto 

softwaru jako učební a didaktické pomůcky. Poslední část bych věnovala průzkumu 

vytvořeného na základě rozhovorů se žáky SŠ. 

 

8.1. Využití softwaru žáky v hodině chemii 
 

Žáci mohou tento software používat v hodině chemie například pro zobrazení grafů 

popisujících nějaký chemický děj nebo jako výpočetní techniku „kalkulačku“. K tomuto 

použití je nezbytná instalace tohoto programu na školním počítači. Výše již byly zmíněny 

ceny a možnosti získání potřebné licence. Jestliže je již software zakoupen, může být 

následně používán v širokém spektru předmětů. Program Wolfram Mathematica 

komunikuje s informačními databázemi, které poskytují nejrůznější informace z různých 

vědních oborů. Jediná nevýhoda je, že jsou tato data v angličtině, což může činit učitelům i 

žákům obtíže. V chemii se může jednat o odchylky názvosloví. Další nevýhodou je alespoň 

minimální znalost ovládání tohoto programu. Jestliže žáci tento program využívají častěji, 

je tento problém minimalizován. 

 

8.1.1. Mathematica jako početní software 
 

U většiny přírodovědných předmětů je občas zapotřebí spočítat hodnoty určitých veličin. 

Pro mnoho žáků není problém pochopení hlavní myšlenky, ale někdy pro ně bývá 

nepřekonatelný problém vyřešit rovnici, a tak vyhodnotit řešení a vytvořit správný závěr. 

 

Na střední škole se výpočty v předmětu chemie moc nevyskytují. Zaměřují se pouze 

na výpočet látkového množství, výpočet stechiometrických koeficientů chemických rovnic 

pomocí rovnic matematických, výpočty z chemických rovnic, hmotnostní procento, 

objemové procento, molární koncentraci, zřeďovací rovnici, výpočet pH apod. Z daných 

témat je zřejmé, že počítání na středních školách velmi redukováno. Žákům tudíž nečiní 

problém vypočítat tyto velmi jednoduché rovnice, ale rovnice sestavit. Sestavení rovnice je 

založeno na logickém uvažování. 
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Přesto považuji použití softwaru za přínosné i jako výpočetní techniku. Žák musí ovládat 

vědomosti z dané problematiky, ale druhotný problém nechá na starosti softwaru. 

 

8.1.2. Mathematica jako databanka – využití 

WolframAlpha 

 

Žáci mohou software používat i jako zdroj velkého množství informací. Software je 

propojen s nejrůznějšími databankami. Důmyslné propojení těchto databází umožňuje 

rychlé usměrnění a výběr informací pomocí daného klíče. Přínosně hodnotím produkt 

WolframAlpha. Odkaz na tento produkt naleznete na oficiálních stránkách Wolframu – 

http://www.wolframalpha.com/. 

 

WolframAlpha je internetový výpočetní nástroj s jednoduchým rozhraním ve stylu 

internetových vyhledávačů, umožňující formulovat dotazy pomocí přirozeného jazyka. 

Není potřeba se učit žádný programovací jazyk, syntax, žádná pravidla zápisu, protože 

dotaz zformulujete intuitivně pomocí klíčových slov a běžně používaných symbolů. 

 

Na webových stránkách www.WolframAlpha.com/Examples, jsou zveřejněny příklady 

použití WolframAlpha v různých oborech (matematika, fyzika, ekonomie, zeměpis, 

chemie, sociologie, hudba, sport, a mnoho dalších). 

 

 

 

 

Do vyhledávacího okna vypíšeme dotaz, jak už jsem dříve zmiňovala, program reaguje 

pouze na angličtinu. Musíme proto použít přesného překladu. Po vypsání požadavku 

necháme dotaz vyhledat. Například po zadání dotazu „Prague“ se zobrazí informace o 
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umístění, rozloze, populaci, rozdělení, místním čase a počasí. Jestliže zvolíme něco 

z chemie, například „metanol“, zobrazí se nám chemické vzorce, zobrazení ve 3D, obecné 

vlastnosti, vlastnosti kapaliny, termodynamické vlastnosti, fázový diagram, chemické 

identifikátory, vlastnosti toxicity aj. Všechny z uvedených kategorií mají další odkaz 

k podrobnějším datům. Níže uvádím příklad prostředí, které se zobrazí po zadání dotazu 

„electron“. 
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Použití WolframAlpha je velmi jednoduché a rychlé. Jedinou nevýhodou je potřeba 

vypsání přesných termínů k vyhledávání. Do vyhledávače lze mimo jiné zadat 

i matematický vztah, matematickou rovnici. WolframAlpha vyřeší daný problém všemi 

možnými postupy, které zobrazí hned pod vyhledávacím oknem. 

 

8.2. Tvorba výukových materiálů 
 

Wolfram Mathematica může sloužit i k tvorbě výukových materiálů. Tyto materiály mohou 

být uloženy jako dokumenty s příponou .nb nebo ve formátu CDF. Tento formát Vám bude 

připomínat prostředí PDF. Výhodou formátu CDF je, že lze otevřít i bez nainstalování 

programu Wolfram Mathematica. 

 

K vytváření těchto materiálů, dále jen „projektů“, je zapotřebí již mnohem větší znalost 

ovládání tohoto softwaru. K dispozici máme podrobnou nápovědu. Zapomeneme-li druh 

závorky, umístění či funkci parametru nějaké funkce, máme okno nápovědy zcela 

k dispozici. Při zobrazení projektu se nám v případě chybného zapsání zobrazí chybová 

hláška, která nás odkáže na místo dané chyby. Jestliže nemáte příslušné znalosti 

k vytváření svých vlastních projektu, doporučuje se používat či přetvářet již projekty 
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vytvořené. Tyto projekty je možné nalézt na internetových stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/. Na těchto stránkách jsou kromě projektů týkající se 

přírodních věd i projekty zaměřené na výpočetní, sociální a jiné obory. Velmi široká škála 

projektů umožní hlubší vhled do tvorby výukových materiálů. 

 

8.3. Vybrané projekty 
 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, cílem této práce není pouze seznámit čtenáře s možnostmi 

využití různých softwarů, ale pokusit se vytvořit či upravit demonstrační projekty v 

softwaru Wolfram Mathematica a zhodnotit jejich přínos ve výuce chemie. Jelikož je velmi 

těžké naučit se pracovat s tímto programem, rozhodla jsem se jen poupravit již vytvořené 

demonstrační projekty a zpřístupnit je tak pro výuku na středních školách. Pro svou práci 

jsem si zvolila sedm různých projektů, které jsem nazvala „Vzorce a struktury některých 

jednoduchých molekul“, „Sestavte si svůj vlastní atom“, „Atomové orbitaly“, „Alkany“, 

„Změny oxidačních čísel uhlíku ve sloučeninách“, „VSEPR“ a „Stavová rovnice ideálního 

plynu“. 

 

8.3.1. Vzorce a struktury některých jednoduchých 

molekul 
 

Tento demonstrační projekt umožňuje zobrazit molekuly jednoduchých sloučenin různými 

způsoby. První způsob patří mezi nejprostší. Pouze udává počet atomů každého prvku 

ve sloučenině. Zobrazuje, jak jsou jednotlivé atomy prvků k sobě vázány. Jejich zobrazení 

není ovlivněno jejich stereometrií. Skutečný geometrický tvar (stechiometrii) zachycuje 

druhý způsob zobrazení. Zobrazuje i volné elektronové páry, které silně ovlivňují 

geometrii molekuly. Poslední způsob je modelové zobrazení. Nahrazuje fyzické modely. 

Na modely daných molekul můžeme nahlížet ze všech stran. Modely se dají pomocí myši 

otáčet.
27

 

 

 

 

                                                           
27

 Původní projekt navrhl a vytvořil S. M. Blinder a naleznete ho na stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/FormulasAndStructuresForSomeSimpleMolecules/. 

http://demonstrations.wolfram.com/
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Popis zdrojového kódu 

 

První část se zaměřuje na tvorbu záhlaví projektu, definuje dva řádky. V prvním popisuje, 

o jakou sloučeninu se jedná, a druhý popisuje tři způsoby zobrazení dané sloučeniny. Další 

část je věnována nadefinování typů zobrazení. První vykresluje sloučeniny pomocí udání 

přesného počtu atomů prvků a jednotlivých vazeb mezi atomy daných prvků. Molekuly 

sloučenin nejsou definovány, do kódu je vloženo jejich přesné zobrazení a pomocí funkce 

se zobrazí molekula zvolené sloučeniny. Dále je definován vztah mezi dvěma řádky tak, 

aby se zobrazovala správná molekula dané sloučeniny. Do kódu je přidána funkce na 

možnost ruční rotaci molekul. Molekuly sloučenin můžeme uchopit myší a tahem otočit 

požadovaným směrem. 

 

Ukázky z projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9       Vzorec amoniaku  
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Zhodnocení projektu 

 

Projekt hodnotím velmi kladně, je přínosem pro výuku. Je možného použít jako 

didaktickou pomůcku při vysvětlení vaznosti daných atomů prvků, pro vyobrazení vlivu 

volných elektronových párů na tvaru molekuly, dále pro rozvoj prostorové orientace aj. 

Vybranými molekulami jsou voda, amoniak, methan, metanol, formaldehyd, kyselina 

mravenčí a oxid uhličitý. Na zobrazení jednotlivých látek lze ukázat funkční 

charakteristické skupiny jednotlivých látek a tak je rozčlenit do daných skupin. Barevné 

zobrazení molekul zjednodušuje orientaci. Strukturní vzorec popisuje přesnou konformaci 

molekuly. Nahlížení na molekul v 3D pomocí rotace okolo zvoleného atomu prvku 

rozhodně upoutá pozornost žáků. Projekt dle mého názoru může učitel použít i na základní 

škole. 

 

 

Obrázek 10             Strukturní vzorec methanolu 

Obrázek 11  Molekula kyseliny mravenčí 
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8.3.2. Sestavte si svůj vlastní atom 
 

Struktura atomu se skládá z obalu a jádra. Jádro atomu obsahuje protony a neutrony, počet 

protonů je určeno protonovým číslem a počet nukleonů nukleonovým číslem. Atomové 

jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotové i prostorové centrum. 

Atomové jádro představuje 99,9 % hmotnosti atomu. Průměr jádra je přibližně 10
-15

 m, což 

je přibližně 100000 - krát méně než průměr celého atomu. Tento model nezobrazuje přesný 

poměr velikosti jádra a obalu. Kdyby zobrazoval, jádro by byla jen nepatrná tečka, což by 

nepomohlo k zapsání daného počtu částic. 

 

Tato demonstrace obsahuje deset prvních atomů periodické tabulky prvků. Můžeme navolit 

velikost protonového čísla, tím určíme, o jaký prvek se jedná. Dále se nám zobrazí možný 

počet nukleonových čísel, to nám umožní zobrazit různé druhy izotopů. Poslední, co 

můžeme navolit, je počet elektronů daného atomu, tím můžeme z neutrální částice – atomu 

vytvořit ion. Jestliže bude počet elektronů větší než je protonové číslo, z atomu se stane 

anion. Jestliže počet elektronů bude menší než velikost protonového čísla, vznikne kation. 

Projekt umožňuje i simulaci pohybu elektronů okolo jádra.
28

 

 

Popis zdrojového kódu 

 

Počátkem se definuje model atomu jako množina bodů dané vlastnosti. Poté popisy názvů 

částí atomu a daných čísel, uvádějí se jejich rozsahy a nadefinuje se zaškrtávací políčko 

na simulaci pohybu elektronů. Kód dále obsahuje zadání vstupních dat, jednotlivé hodnoty 

protonových čísel, ke kterým je přiřazen určitý počet nukleonových čísel různých hodnot. 

Počet políček s elektrony je dovozen od protonových čísel, vždy je k danému hodnotě 

protonového čísla přiřazeno Z + 4 elektronů. Dále je zavedena relace pro poměr protonů 

a elektronů, přičemž jestliže je daný počet stejný, program pozná atom, jestliže se počet 

liší, vypíše se nad model ion. U každého iontu se vypíše přesný náboj. Pohyb, velikost 

a barva elektronů je přesně zadána. Červená barva byla zvolena úmyslně z důvodu její 

výraznosti. Poslední část kódu je zaměřena na grafiku modelu, sestava barev jádra a obalu, 

velikost a barva písma. Název prvku je automaticky přiřazena z databáze, proto tento 

název nelze upravit, popřípadě přeložit do češtiny. Název prvku je proto v angličtině. 

                                                           
28

 Původní projekt navrhl a vytvořil S. M. Blinder a naleznete na internetových stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/BuildYourOwnAtoms/. 
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Pod názvem prvku je umístěna značka prvku s uvedenými atomovými čísly a dále náboj 

prvku s příslušným označením. 

 

Ukázky z projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12       Anion dusíku 

Obrázek 13   Atom uhlíku 

Obrázek 14   Kation Lithia 
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Zhodnocení projektu 

  

Prostředí projektu je velmi líbivé. Možná se zdá, že projekt je pro žáky středních škol 

zbytečně jednoduchý. Ale i jednoduchý model můžeme použít k výkladu látky složitější.   

Například můžeme tento projekt použít k výkladu vzniku iontů, závislosti druhu iontu 

na velikosti elektronegativity atomu prvku, možné druhy iontů, rozdíl mezi izotopem 

a nuklidem aj. V tomto projektu jsem se stejně jako u ostatních pokoušela co nejvíce 

přeložit termíny do českého jazyka a tak látku žákům lépe zpřístupnit. U tohoto projektu 

jsem musela změnit nadefinování počtu elektronů u příslušných atomů prvků. Původní 

projekt definoval počet elektronů pouze Z + 1, což například u kyslíku zamezilo tvorby 

aniontu O
2-

, ve kterém se kyslík ve sloučeninách vyskytuje. Zvýšila jsem proto tento počet 

na Z + 4. Vím, že existence některých iontů není možná, ale pro výklad základů této 

problematiky to bude zcela postačovat. 

 

8.3.3. Atomové orbitaly 
 

V tomto projektu je využito Laplaceovy transformace. Používá se k řešení některých 

obyčejných diferenciálních rovnic, zejména těch, jež se objevují při analýze chování 

elektrických obvodů, harmonických oscilátorů a optických zařízení. 

 

Užitečnost Laplaceovy transformace spočívá v tom, že převádí funkce reálné proměnné 

na funkce komplexní proměnné způsobem, při němž se mnohé složité vztahy mezi 

původními funkcemi radikálně zjednoduší. 

 

Laplaceovu transformaci odvodil roku 1812 francouzský matematik Pierre Simon 

de Laplace.
29

 

 

Popis zdrojového kódu 

 

V první části kódu je pomocí Laplaceovy transformace definována funkce pro výpočet 

daných atomových orbitalů. Je zde uvedeno pět parametrů, mezi tři první se řadí hodnoty 

kvantových čísel. Není opomenutá ani podmínka řešitelnosti. V další části jsou 

                                                           
29

 Původní demonstrační projekt vytvořil Satya Mohapatra a naleznete ho na internetových stránkách – 

http://demonstrations.wolfram.com/SpinWeightedSphericalHarmonics/. 
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nadefinována kvantová čísla. Vedlejší kvantové číslo může nabývat hodnot jako hlavní 

kvantové číslo zmenšené o jednu. Hodnota magnetické kvantové čísla se pohybuje 

v intervalu – l < m < l. Dále je uveden funkce na parametrické 3D vykreslení funkce 

pro přesně dané parametry, vykreslení popisků, velikost a styl písma. Na konci kódu jsou 

uvedeny počty možných hodnot jednotlivých kvantových čísel.   

 

Ukázky z projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení projektu 

 

Získání představu o prostorovém uspořádání atomových orbitalů může činit obtíže. Jestliže 

zrovna v učebnici nejsou přesně zobrazeny nebo ve vitrínách nejsou umístěny jejich 

modely, Funkce pro vypočítání prostorového uspořádání svou obtížností určitě nespadá na 

úroveň klasických středních škol (bez zaměření na matematiku či výpočetní techniku). 

Přesto vytvářením vlastním atomových orbitalů můžeme žáky zaujmout a látku jinak 

značně abstraktní jim zpříjemnit. Proto projekt hodnotím jako zdařilý. 

 

 

Obrázek 15     Orbital I 

Obrázek 16    Orbital II 
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8.3.4. Alkany 
 

Chemické sloučeniny známé jako alkany, dříve nazývané jako parafíny, jsou nejjednodušší 

organické sloučeniny a řadí se mezi nejméně reaktivní uhlovodíky. Jsou složeny pouze 

z atomů vodíku a uhlíku uspořádaných do přímých nebo rozvětvených řetězců pojených 

pouze jednoduchými vazbami uhlík-uhlík. Tento project zobrazuje pouze přímé 

uhlovodíky do počtu deseti atomů uhlíku. Obecný vzorec alkanů je CnH2n+2. Průmyslově 

jsou alkany používány jako palivo nebo suroviny pro výrobu plastů a dalších produktů. 

Alkany jsou zobrazovány strukturními a molekulami. V dolní části projektu je zobrazen 

počet izomerů daného alkanu (isomer se liší pouze ve strukturním vzorci).
30

 

 

Popis zdrojového kódu 

 

Zdrojový kód je velmi krátký a jednoduchý. Začíná funkcí, která z chemické databáze 

vybere zadaná data a poté je zobrazí jako výsledek. Přesně zadané uhlovodíky vypíšeme 

do závorky a připíšeme proměnou, za kterou bude přiřazovat hodnotě „počet uhlovodíku“ 

daný uhlovodík. Dále se v kódu objevují přesná chemická data pro zadané uhlovodíky 

vybrané z databanky. Definují se sloupce druhů strukturních vzorců, typy a velikosti 

zobrazení. Předposlední řádek kódu je věnován počtu izomerů jednotlivých alkanů. Přesně 

je do kódu zadáno, kolik příslušný alkan izomerů má. Kód končí nadefinováním řádek 

pro zvolení daného alkanu. Celý projekt je ohraničen funkcí Frame -> All. Původní 

zdrojový kód byl definován pro patnáct prvních základních uhlovodíků, ale tento počet mi 

přišel zbytečně obsáhlý, proto jsem zúžila výběr na prvních deset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Původní demonstrační projekt vytvořil Enrique Zeleny a naleznete ho na internetových stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/Alkanes/. 
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Ukázky z projektu 

 

 

  

Zhodnocení projektu 

 

Projekt zobrazuje strukturní vzorce a molekuly prvních deseti základních uhlovodíků. 

Velmi dobře se pomocí modelu odvodit vztah mezi počtem atomů uhlíku a počtu atomů 

vodíku. Tento projekt by mohl nahradit vypisování uhlovodíkových řetězců a ušetřit tak 

čas. Jeho názornost by mohla žákům pomoci rozvinout představivost. Dále je zajímavá 

zmínka o počtu izomerů jednotlivých uhlovodíků. Jelikož ale program pracuje 

s mezinárodní databankou, nejsou u jednotlivých uhlovodíků zmíněny názvy. Mohlo by 

tedy dojít k nepřesné interpretaci. 
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8.3.5. Změny oxidačních čísel uhlíku ve sloučeninách 
 

Tato demonstrace zobrazuje výčet možných oxidačních stavů uhlíku ve sloučeninách 

a příslušné změny při reakcích. Atomy uhlíku jsou zobrazeny šedivě, atomy vodíku bíle 

a atomy kyslíku červeně. Koncept oxidačních stavů je do značné míry formální pojem, 

pouze výpočet formálního oxidačního stavu. 

 

Existují dvě běžně používané metody pro výpočet oxidačního stavu atomu ve sloučenině. 

První se využívá u sloučenin, které mají Lewisovskou strukturu, jako např. organické 

molekuly. Druhá je použitelná pro jednoduché sloučeniny. 

 

Je důležité si uvědomit, že oxidační číslo atomu neodpovídá jeho reálnému náboji. Tyto 

dvě veličiny si odpovídají pouze u vysokých oxidačních čísel, kde je ionizační energie 

mnohem vyšší než energie chemických reakcí. Přiřazování vazebných elektronů 

jednotlivým atomům pomocí oxidačního čísla je čistě formální, ale je velmi užitečné 

pro pochopení mnoha chemických reakcí. 

 

Pokud známe Lewisovskou strukturu molekuly, můžeme jednoznačně určit oxidační stav 

atomů jako rozdíl mezi počtem valenčních elektronů neutrálního atomu a počtem 

elektronů, které atomu „patří“ ve vázaném stavu. Pro výpočet oxidačního stavu uvažujeme, 

že elektrony z vazby mezi dvěma různými prvky patří elektronegativnějšímu atomu 

a elektrony z vazby mezi stejnými atomy se dělí rovným dílem. 

 

Například kyselina octová: 

Uhlík z methylové skupiny má šest valenčních elektronů z vazeb k atomům vodíku, 

protože je více elektronegativní. Další elektron získá z vazby k atomu uhlíku karboxylové 

skupiny. Celkem mu tedy náleží sedm elektronů. Neutrální atom uhlíku má čtyři elektrony. 

Rozdíl, 4 − 7 = −3, je oxidační číslo atomu uhlíku.
31

 

 

 

 

                                                           
31

 Původní demonstrační projekt vytvořil S. M. Blinder a naleznete ho na internetových stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/OxidationStatesOfCarbon/. 
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Popis zdrojového kódu 

 

Z databanky jsou vloženy molekuly daných sloučenin, je definována jejich přesná velikost 

a řádek s příslušným vzorcem molekuly. Každá molekula se zobrazuje pod jiným 

parametrem, velikost intervalu je <-4; 4>. V druhé části kódu je popsána funkce, přičemž 

jestliže v zadání je reakce oxidace, automaticky se k dané sloučenině zobrazí sloučenina 

atomu uhlíku ve vyšším oxidačním stupni. Naopak při zadání redukce se zobrazuje k dané 

molekule sloučenina uhlíku s nižším oxidačním stupněm. Jestliže se nejedná o žádnou 

reakci, molekula s uhlíkem v požadovaném stupni se zobrazí samostatně. Kód je zakončen 

nadefinováním hlavního panelu a nabídnout oxidačním stupňů a typu reakcí, přesněji jde 

o typ a velikost písma, ohraničení buněk, zarovnání a rozhraní. V kódu je zahrnuta i funkce 

manipulate, která umožňuje pomocí myši otáčení molekul v 3D.   

 

Ukázky projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18   Redukce 

     Obrázek 19                  Oxidace 
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Zhodnocení projektu 

 

Projekt slouží jako velmi povedená pomůcka na vyložení látky o změnách oxidačních 

stavů atomů prvku. Pomocí zobrazení lze popsat způsob výpočtu těchto stupňů. Přehledné 

zpracování jednotlivých dějů. Projekt je možno použít i k výkladu jiné látky, například 

odvození elektronegativity, sílu vazeb, přehled možných organických látky a jejich vzniku. 

Kladně naopak hodnotím i použití funkce manipulate, která umožní otáčení jednotlivých 

molekul pomocí myši. 

 

8.3.6. VSEPR 

 

Teorie VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) umožňuje určit tvar neiontových 

molekul sloučenin nepřechodných prvků na základě odpuzování mezi elektronovými páry 

centrálního atomu. Tvar molekuly ovlivňují pouze valenční elektrony. 

 

Rozlišujeme čtyři typy interakcí mezi elektrony v molekule: 

 

 Volný elektronový pár je odpuzován jiným volným elektronovým párem 

(nejsilnější interakce) 

 Volný elektronový pár je odpuzován vazebným elektronovým párem 

 Vazebný elektronový pár je odpuzován vazebným elektronovým párem 

s interakcí π 

 Vazebný elektronový pár je odpuzován jiným vazebným elektronovým 

párem (nejslabší interakce) 

 

Tyto interagující elektronové páry pak musí být v molekule rozmístěny tak, aby výsledné 

pnutí bylo co nejmenší. 

 

Molekula methanu (CH4) je tetraedrická, protože obsahuje čtyři rovnocenné vazebné 

elektronové páry. Úhel mezi vazbami je přibližně 109°28'. Tento typ molekuly se označuje 

AX4, kde A je centrální atom a X označuje atomy vodíku. Molekula amoniaku (NH3) má 

tři stejné vazebné elektronové páry a jeden volný elektronový pár na atomu dusíku. Tento 
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typ molekuly se označuje AX3E, kde E je nevazebný elektronový pár. Odpuzování mezi 

volným a vazebným elektronovým párem je větší než mezi vazebnými páry. Tvar molekuly 

je trigonální pyramida, nevazebné elektronové páry se do tvaru molekuly neuvažují. 

 

Popis zdrojového kódu 

 

V první části jsou vloženy dva listy, jeden list s příklady molekul, které se zobrazují 

v hlavním okně při volbě „zobrazení molekuly v 3D“. Druhý list obsahuje další příklady 

molekul, které se zobrazují nad zvoleným typem molekuly. Poté jsou nadefinovány 

možnosti výběru pro uspořádání a geometrie molekuly. Další část je zaměřena na grafiku 

vykreslení modelů molekul a zobrazení příkladů ve 3D. Jsou dány přesné parametry. Kód 

je zakončen nadefinováním funkcí. Větší část funkcí přiřazuje k námi navolenému typu 

molekuly správný typ uspořádání, geometrii molekuly a příkladů. Poslední funkcí je již 

dříve zmíněná funkce manipulate, která nám umožňuje pohyb s danou molekulou pomocí 

myši. 

 

Ukázky projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 20     Molekula amoniaku 



55 

 

Zhodnocení projektu 

 

Tento projekt jsem si vybrala, jelikož pomáhá vytvořit prostorovou orientaci. Žákům může 

činit obtíže uvědomit si interakce mezi jednotlivými atomy či volnými vazebnými páry. 

Zobrazení na tabuli může být značně nepřehledné. Žáci, kteří se nejlépe učí vizuální 

cestou, jsou bez problému schopni zapamatovat si novou látku tím, že ji vidí. Tito žáci si 

do mysli uloží obraz toho, co viděli a přečetli, který si pak znovu vyvolají, když ho 

potřebují. V nabídce nalezneme nejrůznější typy molekul sloučenin. Projekt tak může 

pomoci nejen nám ve výkladu, ale také žákům k pochopení dané látky. 

 

8.3.7. Stavová rovnice ideálního plynu 

 

V tomto projektu můžete vyjádřit hodnotu jedné ze čtyř proměnných v závislosti 

na ostatních třech. Jednu budete považovat za hledanou neznámou. Označíme ji v nabídce 

vedle zobrazovaných hodnot jednotlivých proměnných. Dále můžeme sledovat změny této 

hodnoty v závislosti na změně proměnných. Při výpočtu se používá rovnice ideálního 

plynu, p V = n RT. Výsledek můžeme zobrazit v jednotkách SI. Tlak je vyjádřen 

v kilopaskalech (kPa) a ve fyzikální atmosféře (atm). Převodní vztah mezi jednotkami je: 

1 fyzikální atmosféra = 101 325 pascalů. Objem V je uveden v m
3
 (SI) a dále v litrech, 

teplota T v kelvinech a stupních celsia. K, a látkové množství n v mol. Ve výpočtech by se 

používala plynová konstanta zaokrouhlena na šest desetinných míst R = 8,314472 J/K mol. 

 

Nejčastější chybou při výpočtech ze stavové rovnice jsou právě nesprávné jednotky. 

Pro jednodušší a rychlejší počítání byla ze stavové rovnice ideálního plynu odvozena 

rovnice pro výpočet látkového množství za standardních podmínek (T = 273,15K, 

p = 101,325 kPa).
32

 

 

Stavová rovnice ideálního plynu se hodí pro popis reálných plynů pouze v poměrně úzkém 

rozmezí teplot a tlaků. Existují stavové rovnice, které se hodí k popisu reálných plynů lépe. 

Takové rovnice mají buď větší rozsah teplot a tlaků, v nichž jejich výsledky odpovídají 

                                                           
32

 Původní projekt vytvořil S. M. Blinder a naleznete ho na internetových stránkách 

http://demonstrations.wolfram.com/IdealGasLawSolver/. 

 

http://demonstrations.wolfram.com/IdealGasLawSolver/


56 

 

skutečným reálným plynům, popř. se jedná o rovnice pro speciální oblasti, např. velmi 

vysoké tlaky apod. Přestože jsou takové rovnice blíže skutečnosti, je jejich řešení obvykle 

podstatně složitější. 

 

Skutečné plyny se ideálnímu plynu blíží, pokud jsou dostatečně zředěné, což odpovídá 

nízkým tlakům, a při vyšších teplotách. V takových případech lze s dostatečnou přesností 

využít stavovou rovnici ideálního plynu. 

 

Popis zdrojového kódu 

 

Za začátku kódu je zavedena plynová konstanta v obou používaných jednotkách. Poté je 

nadefinováno pět vztahů, z toho čtyři se týkají výpočtu jednotlivých veličin (p, V, n, T) 

a poslední se týká převodu stupňů celsia na kelviny. Pod těmito vztahy jsou uvedeny dvě 

možnosti předdefinovaných jednotek, jedná se o jednotky Pa/m
3
 (SI) a jednotky atm/l. 

Dále je nadefinováno pravé okno projektu. Zde jsou popsány vlastnosti zobrazovaného 

textu. V horní části je barevně zobrazen vztah pro výpočet dané vlastnosti ideálního plynu. 

Pod ním je zobrazen vypočítaný tlak, dále objem, látkové množství a teplota. V hlavní 

nabídce je zobrazen výběr možností. V prvním řádku si vybíráme jednotky, ve kterých 

chceme mít uveden výsledek. Ve druhém řádku jsou uvedeny veličiny, při výběru jedné 

veličiny, budeme sledovat pouze její danou hodnotu v závislosti na přesně určených 

dalších třech veličin. Dále jsou v kódu uvedeny intervaly, v kterých se hodnoty daných 

veličin pohybují. Je zde uvedena podmínka, že jestliže máme označenou řešenou veličinu, 

nemůžeme její hodnotu měnit pomocí zobrazeného intervalu.          
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Ukázky z projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení projektu 

 

Tento projekt zobrazuje pomocí výpočtu vztahy mezi jednotlivými veličinami. U jedné 

veličiny zvolíme pevnou hodnotu a pomocí parametrů sledujeme změny u veličin dalších.  

Nejedná se přímo o vizualizační pomůcku, ale pouze o pomůcku výpočetní. Tento projekt 

lze použít při počítání hodnot jednotlivých veličin, nebo odvození vztahu mezi nimi. 

Rozhodně bych tento projekt doporučila až do výuky na střední škole. 
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9. Průzkum 
 

Průzkum jsem prováděla pomocí rozhovorů. Tyto rozhovory byly volné, bez pevné 

struktury. Dotazované žáky jsem vybrala nahodile. Podařilo se mi získat 8 rozhovorů 

průměrné délky 15 minut. Všechny rozhovory jsem zaznamenala na diktafon a poté 

podrobně přespala. 

9.1. První rozhovor 
 

Žák 3. ročníku na gymnáziu Botičská na Praze 2. 

… 

Tazatel:  Má tvoje škola nějaké zaměření? 

Žák: Přírodovědně zaměřená… Spolupracuje s přírodovědnou fakultou univerzity Karlovy 

 

Tazatel: Popsal bys mi jednu hodinu chemie? Jak probíhá? 

Žák: Přijdeme do třídy, připravíme se na hodinu, pozdravíme se… 

 

Tazatel: Učebna je o přestávce zamčena? 

Žák: Ano, v učebně je drahé zařízení a vzadu jsou zvířata… takže tam nesmíme moc 

chodit… 

Takže přijdeme, připravíme se a pozdravíme pana profesora…máme pana profesora, je to 

náš ředitel, ale říkáme mu: Pane profesore. Pan profesor je dost ráznej, má autoritu… 

přece jenom je to pan ředitel… potom pan profesor zkouší, vždycky dopředu řekne, jestli 

zkouší písemně nebo ústně a má zvláštní metodu na výběr žáků, má kostky, hází kostkami a 

jejich hodnoty jsou souřadnice lavic v učebně… čtyři..čtvrtá lavice...tři ...třetí člověk 

zprava… Takže se může stát, že člověk není za celé pololetí ani jednou vyzkoušenej a někdo 

čtyřikrát… Ale na konci je každej jednou vyzkoušen bez náhodného výběru… takže 

takovejhle systém… Pak vykládá novou látka a používá hodně prezentace, hlavně… 

Složitější vzorce píše na tabuli, ale jinak používá prezentaci… ve výuce občas použijeme 

hlasovací systém, který máme k dispozici v učebně… každej dostane ovladač, on pustí 

prezentaci, každej žák se přihlásí a dostane jedno číslo, pak odpoví na otázku, zvolí a,b,c 

nebo d… a má na to třeba deset sekund… pak odvolí, ukáže se správná odpověď a na konci 

si s tím může hrát se statistikami… ukazovat kdo jak odpověděl… Jinak hodně často 

vykládá látku normálně, člověk zapisuje a takhle tam tvrdne většinu hodinu a ke konci 

třeba ukáže pokusy k té dané látce… 

 

Tazatel:  Pokusy vám ukazuje přímo v učebně? 

Žák: Vytáhne věci na katedru… my máme totiž laborku přímo za učebnou… takže věci nosí 

přímo do třídy…Sezve si nás dopředu, abychom dobře viděli… 

 

Tazatel:  Jak často provádíte laboratorní práce samostatně? 

Žák: My to máme udělaný tak, že každý týden máme dvouhodinovku laborek...ale střídá se 

to...jeden týden máme dvouhodinovku chemie, potom máme dvouhodinovku biologie, další 
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dvouhodinovku fyziky, pak biologii a pak chemie… takže máme biologie dvakrát, je ji víc a 

pak se to točí… jsme rozděleny na dvě skupiny, protože do jedný nenacpete třicet lidí do 

jedný laboratoře… tam vypracováváme protokoly, což všechny otravuje, tím nás připravují 

na vypracování protokolů na vysoké škole… Samozřejmě teď ve třeťáku, si každej může 

zvolit, má volitelný předměty, takže někdo chodí na analytickou chemii, zpracovává 

dvakrát tolik protokolů… 

 

Tazatel:  Co nějaké přístroje, máte k dispozici v laboratoři nějaké přístroje? 

Žák: Váha tam je… ale pak nevím… jako sestojujeme aparatury… pracujeme ve dvojicích, 

takže je tam pět šest skupin… takže toho není zapotřebí tolik 

 

Tazatel:  Používá pan profesor nějaký software k podpoře výuky? 

Žák: Používá chemskatch… my jsme tam používali kvůli obrázkům, dají se tam seskládat 

právě ty aparatury… pak tady molekuly, dobře tam jdou kreslit a zobrazovat v prostoru… 

ale jinak jiný programy nepoužíváme 

 

Tazatel: A v jiném předmětu? 

Žák: Používáme Geogebru… z planimetrie, jsme zobrazovali trojúhelník, sestrojování 

trojúhelníku a třeba hledání těžnic, nebo výšek, kružnice opsaná vepsaná, vyloženě 

k rýsování … 

 

Tazatel: Jaké máte technické vybavení v učebně? 

Žák: V několika málo máme interaktivní tabuli, ale jinak jen projektor… 

 

Tazatel: Dostal ses někdy do přímého kontaktu z Wolfram Mathematicou? 

Žák: No pouze Wolfram Alpha… pouze jsem vyhledával informací a taky výpočty 

samozřejmě… i k různýmu ověření sem to používal, když sme se hádali, jak to má vyjít  

nebo sme nevěděli přesnej výraz, tak sme to použili občas… 

 

Tazatel: Kdo tě seznámil s WolframAlpha? 

Žák: Nevím… asi brácha 

 

Tazatel: Poslední oblast, na kterou se Tě budu ptát, se bude týkat vytvořených projektů, 

které sem Ti ukazovala? Myslíš si, že by vytváření takových projektů nebo appletů pomohlo 

k lepšímu pochopení látky? 

Žák: Já si myslím, že jo, ale musel by ten člověk, ten učitel investovat čas, a když by to měl, 

tak by to bylo dobrý, ale myslím, že by to stejně moc nepoužívali z vlastní zkušenosti, 

protože učitel nemají ten čas v té škole, výklad muže být obsáhlý a pak pro to není čas, 

našel by se samozřejmě, ale na úkor něčeho… ale určitě je to dobrý na ty těžší látky, třeba 

na to vykreslování orbitalů na tabuli, to by asi nešlo moc dobře… na tohle to může být 

dobrý… 

 

Tazatel: Jaký projekt tě nejvíc upoutal a proč? 

Žák: Mě se líbil projekt stavba atomu, zaujal mě pohyb elektronů, to sem nikdy neviděl… 

jinak to urychluje čas, člověk to může přeskakovat a pak se k tomu vracet, určitě je to 

šikovný… Jenom nevím, jestli jsou všichni učitelé schopni to používat, některý jo, některý 

ne… 

 

Tazatel: A co vybavení školy? Máte interaktivní tabule? 

Žák: Přijde mi, že naše škola do vybavení hodně investuje. V pár třídách máte interaktivní 



60 

 

tabuli. Máte v učebně matematiky, ale tam se nepoužívají, protože máme paní docentku, 

která je trochu starší… Ale ani jsem si nevšiml, že by ji používal jiný učitel… Jinak máme 

přenosné notebooky, těch máme kopu… 

 

Tazatel: Proč si myslíš, že učitelé tolik nepoužívají toto vybavení? 

Žák: Přijde mi, že nemají čas… Hlavně není nikdo, kdo by jim to ukázal, všechno se učí 

sami… 

 

... 

 

Shrnutí prvního rozhovoru 

Když bych měla shrnout tento rozhovor, určitě bych hodnotila kladně výuku chemii na této 

škole. Žák se zdál být spokojen se způsobem výkladu. Zaujal mě i způsob zkoušení. Žáky 

to donutilo připravovat se na každou hodinu. Jediný problém, který mohl vyvstat, byl 

nedostatek známek u některých žáků na konci pololetí. Používání prezentací mi přijde na 

střední škole velmi vhodné, zkrátíme čas psaní na tabuli a tak nám zbyde více času na 

vysvětlení látky. Kladně hodnotím i propojení teoretické a praktické chemie začleňováním 

chemických pokusů. Škola investuje značné finanční prostředky do technického vybavení 

školy. Jediné co vidím jako zápor, je nedostatečné školení pro učitele, věková struktura 

učitelů a s tím spojená i nízká počítačová gramotnost učitelů. 

 

9.2. Druhý rozhovor 
 

Žák 4. ročníku střední průmyslové školy vzdělávací techniky na Praze 1. 

… 

Tazatel: Jaké zaměření má tvá škola? 

Žák: Já chodím na obor zaměřený na informační a komunikační technologie. 

 

Tazatel: Popiš mi jednu standardní hodiny chemie. Zkouší paní profesorka na začátku 

hodiny? 

Žák:  Na začátku hodiny spíše profesorka ústně nezkoušela, vědomosti ověřovala spíše ve 

formě testů. 

 

Tazatel:  A co samotná výuka, jak probíhala? 

Žák: Spíš křída a tabule, paní učitelka nepoužívala prezentace, jen my když jsme měli 

referát, tak jsme je promítali přes projektor… 

 

Tazatel: Použili jste někdy k podpoře výuky nějaký software? 
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Žák: Ne, myslím, že ne. 

 

Tazatel: A předváděla vám paní profesorka pokusy ve výuce? 

Žák: Přímo ve výuce ne… 

 

Tazatel: Měli jste laboratorní cvičení? 

Žák: Měli jsme laborky jednou za čtrnáct dní. Na laborky jsme byli rozděleni do dvou 

skupin. 

 

Tazatel: Vzpomeneš si, s čím jste pracovali? 

Žák: Laboratoře byly zaměřeny na analytickou chemii. Takže titrace, identifikace složek 

látky… 

 

Tazatel:  Použil si v laboratoři někdy nějaké laboratorní přístroje? 

Žák: pH metr…váhy 

 

Tazatel: A co výklad paní profesorky, seděl ti? 

Žák: Budila respekt, ale byla s ní sranda… 

 

Tazatel: A co podpora výuky softwarem v jiných předmětech? 

Žák: V biologii paní profesorka hodně používala prezentace… 

 

Tazatel: A co například v matematice? 

Žák: V matematice ne…ale dělal jsem něco pro učitele z deskriptivní geometrie v 

GeoGebře... 

 

Tazatel: A něco dalšího?    

Žák:Učitel měl k dispozici materiály z ročníkových prací, absolventských projektů… Měl 

odkrokované konstrukce v prezentacích a ukazoval nám je… V matematice jsme s ničím 

nepracovali, ale v programování ano… 

 

Tazatel:  Kde ses seznámil s Wolfram Mathematicou? 

Žák:Ve škole, máme zakoupenou licenci a můžeme si tento program stáhnout i na osobní 

počítač… 

  

Tazatel: Seznámil vás někdo s prostředím Wolfram Mathematica? 

Žák: Ve výuce přímo ne…Jednou přišel do školy někdo z nějaký školy a něco nám tam 

vysvětloval, ale už si t nepamatuji… 

 

Tazatel: Jak náročné ti přišlo ovládání tohoto programu? 

Žák: Spíš složitá… Člověk se musí naučit všechny ty příkazy… Ten vstup je takovej 

složitější… 

 

Tazatel: Kdyby ti někdo ukázal, jak se tento program ovládá, používal by si ho?   

Žák: Nevím, možná… 

 

Tazatel: Znáš Mathematicu WolframAlpha? 

Žák: Jo, používám ji, když potřebuji něco ověřit, nebo vyčíslit nějakou chemickou rovnici… 
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Tazatel: Myslíš, že by bylo prospěšné vytvářet projekty do výuky? 

Žák: Jo, asi jo…museli by se naučit tu syntaxi… 

 

Tazatel: Jaký mnou ukázaný projekt se ti nejvíce líbil?   

Žák: Atomové orbitaly 

 

… 

 

Shrnutí druhého rozhovoru 

Nejprve bych chtěla hodnotit výuku v hodině chemie. Výuka je zcela frontální. Frontální 

výuka dnes bývá často kritizována hlavně z důvodů získání povrchních znalostí a z 

nedostatku prostoru pro vnitřní diferenciaci, ale já vidím i její klady. Každému žákovi 

sedne jiný výklad a nikdy se učitel nezavděčí všem. Měl by se však skupinu snažit poznat a 

svůj způsob výuky přizpůsobit. Během výuky vyučující nepoužívá žádného technického 

vybavení. Dokonce ani nezapojuje pokusy do výuky. Jedině na laboratorních cvičeních 

žáci mohou propojit teoretické poznatky s praktickými. Odborné předměty na této škole 

dosahují vysoké úrovně. Škola má zakoupenu licenci pro software Wolfram Mathematica, 

ale dále s ní nepracuje. Žák mi sdělil, že ovládání je složité, ale myslím, že v tomto 

případě, je to způsobeno nedostatečným seznámením s tímto programem. Po delší ukázce 

tohoto programu si byl žák jistější a překvapen, že ovládání není zas tak složité. Myslím, 

že jestli škola investuje finanční prostředky na koupi softwaru, měla by zajistit jejich 

používání a zaškolení učitelů. 

 

9.3. Třetí rozhovor 

 
Žák 1. ročníku gymnázia U Libeňského zámečku. 

… 

 

Tazatel: Má tato škola nějaké zaměření? 

Žák: Je všeobecná. 

 

Tazatel: Máte odbornou učebnu chemie? 

Žák: Nemáme, chemii máme v kamenné třídě… Většina výuky je v kamenných třídách… 

 

Tazatel: Popiš mi celou jednu standardní hodinu chemie. 

Žák: Učitel po příchodu zkontroluje docházku, potom zkouší… pak zdůrazní, jak je 

názvosloví důležité… a pak počítáme… 

 

Tazatel: Jaké pomůcky učitel používá při výpočtech nebo výkladu? 
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Žák: Křídu a tabuli. 

 

Tazatel: Používá pan učitel nějaké interaktivní pomůcky? 

Žák: Pan učitel používá meotar, někdy nám promítá věci z učebnice…. 

 

Tazatel: Prezentace nepoužívá? 

Žák: Ne ne, vůbec… 

 

Tazatel: Máte v učebně interaktivní tabuli? 

Žák: Ano 

 

Tazatel: A používá ji pan učitel během hodiny? 

Žák: Jenom na to promítání prezentace, jinak ne… Softwary při výuce nepoužíváme… 

 

Tazatel: Začleňuje pan profesor do hodiny pokusy? 

Žák: Zcela výjimečně… 

 

Tazatel: Máte laboratorní cvičení? 

Žák: V tomto ročníku ne, v ostatních nevím… 

 

Tazatel: Jak na tebe působí vyučující? 

Žák: Máme učitele… působí, jako že se v tom nevyzná… přijde mi, že jediné co umí, je to 

názvosloví… neumí spočítat rovnice, dělá to pokus omyl, a když neví, tak mi přijde, že si 

tam někoho pozve… 

 

Tazatel: A když se podíváme komplexně na všechny vaše předměty. Používáte nějaký 

software k podpoře výuky? 

Žák: Ne, kromě toho promítání z učebnice… z biologie se pouštějí prezentace… 

 

Tazatel: A nevíš, jestli má škola zakoupeny nějaké licence na výukové softwary? 

Žák: Tohle nám neřekli… 

 

Tazatel: Takže Wolftam Mathematicu si viděl poprvé? 

Žák: Ano… 

 

Tazatel: A co říkáš na manipulaci s tímto softwarem?  

Žák: Kdyby se častěji používal, asi by se to dalo… 

 

 

Tazatel: Co říkáš na Mathematicu WolframAplha? 

Žák:To se bude hodit… 

 

Tazatel: Co říkáš na tvorbu a používání appletů? Myslíš, že by to žákům pomohlo? 

Žák: Já myslím, že by to pomohlo… 

 

Tazatel: Jaký mnou ukázaný applet se Ti líbil nejvíc? 

Žák: Stavba atomu… 

 

… 
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Shrnutí třetího rozhovoru 

Protože se jedná teprve o žáka prvního ročníku, nemohu do takové šíře hodnotit výuku 

hodin chemie. Hodiny chemie jsou zaměřeny na opakování názvosloví. Žák si při 

rozhovoru stěžoval na zvolený způsob opakování, evidentně mu nesedl výklad pana 

učitele. Z tohoto důvodu ani nemohu uvést, zda učitel provádí během výuky pokusy či 

nějaké interaktivní pomůcky. Avšak na opakování názvosloví mi přijde půl roku zcela 

neúměrné. V jiných předmětech je situace podobná, interaktivní pomůcky se nepoužívají. 

Maximálně k promítání prezentací. I když škola vlastní interaktivní tabuli, učitelé ji 

nevyužívají. O zakoupený softwarem žák nemá ponětí. Je možné, že technické vybavení 

odpovídá velikosti školy a tím i jejím finančním možnostem. 

 

9.4. Čtvrtý rozhovor 

 
Žákyně 4. ročníku pedagogického lycea na Praze 6. 

… 

 

Tazatel: V jakých ročnících jste měli chemii? 

Žák: Pouze první dva roky… Ale spíš jsme opakovali to, co jsme brali na základní škole… 

Moje škola je spíš humanitně zaměřená… přírodovědné předměty bereme okrajově…. 

 

Tazatel: Vzpomeneš si, jak probíhala hodina chemie? 

Žák: Paní učitelka byla hrozně hodná, ale měla respekt a taková… že nám to vyprávěla 

jako pohádku, takže se to dalo pochopit, ale pořád to byly základní věci… 

 

Tazatel: Používala paní učitelka při výuce nějaké pomůcky: 

Žák: Ne, jen nám vyprávěla ty pohádky a zapisovala věci na tabuli…  

 

Tazatel: Jak paní učitelka ověřovala znalosti?  

Žák: Paní učitelka nezkoušela, v průběhu roku jsme psali předem hlášené testy… 

  

Tazatel: Ukazovala vám během výuky nějaké pokusy? 

Žák: Ne, jen jednou jsme měli laborky? 

 

Tazatel: Nikdy vám nic nepromítla, nepoužila nějaký software? 

Žák: Ne, nikdy… K nám ještě ani nedorazila elektronická žákovská knížka… 

 

 

Tazatel: Máte na škole interaktivní tabuli? 

Žák: Ano, na psychologii ji paní učitelka používá, pouští nám prezentace, pouze výklad… 

My jsme taková stará škola, všechno to odříkat, nic moc si neukazovat… 
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Tazatel: Co používáni softwarů v jiných předmětech? 

Žák: To ne… 

 

Tazatel: Ani na matematiku? 

Žák: Ne, s počítači vůbec nepracujeme… Počítačovou učebnu máme, ale jen na 

informatiku… 

 

Tazatel: Wolfram Mathematicu si tedy viděla poprvé? 

Žák: Ano… 

 

Tazatel: A co říkáš na jeho ovládání? 

Žák: Nepřišlo mi to složité, podle mě by to školy využily… 

 

Tazatel: A co WolframAplha, použila by si to někdy? 

Žák: Určitě. 

 

Tazatel: Nevadí Ti, že je v angličtině? 

Žák: Ne, to bych zvládla… asi… 

 

Tazatel: Co si myslíš o appletech a jejich používání? 

Žák: Asi to k něčemu dobrý je, jen já to nedokážu ocenit… Nedokážu vidět k čemu to je… 

Ale zas asi mít to propojený a vidět to, co se vykládá, může být fajn… 

 

Tazetel: Jaký applet se Ti líbil nejvíc? 

Žák: Stavba molekul. 

 

… 

 

Shrnutí čtvrtého rozhovoru 

Styl výuky i technické vybavení školy zcela odpovídá zaměření této školy. Forma výuky je 

zcela frontální. Žákyni tento způsob vyhovuje a je se školou zcela spokojená. Náplň 

hodiny chemie je zopakování učiva základní školy nenásilnou formou. Látka je vykládána 

bez praktických ukázek. Žáci jsou minimálně zatěžováni. Ověřování poznatků je pouze 

formou předem hlášených testů. Škola vlastní interaktivní tabuli, avšak ta je používána jen 

jako zobrazovací prostředek. Žáci se během studia neseznámí s žádným didaktickým 

softwarem. S počítačem jsou v kontaktu jen při hodinách IT, kde pracují se základními PC 

programy.   
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9.5. Pátý rozhovor 

 
Žákyně 4. ročníku gymnázia Budějovická na Praze 4. 

… 

 

Tazatel: Má tvá škola nějaké zaměření? 

Žák: Na španělštinu… 

 

Tazatel: Takže přírodovědných předmětu nemáš mnoho? 

Žák: Teď už máme jenom matematiku… 

 

Tazatel: Pokus si vybavit minulý rok a popiš mi jednu standardní hodinu chemie. 

Žák: Učitel přišel na hodinu a měl připravenou prezentaci, kterou nám pouštěl a k tomu 

vykládal ve španělštině. 

 

Tazatel: Zkoušel váš učitel začátkem hodiny? 

Žák: Ne… měli jsme hlášené testy, nezkoušelo se nikdy, vůbec. 

 

Tazatel: Kromě prezentací, používali jste i jiné technologii, třeba nějaké softwary k 

podpoře výuky? 

Žák: Ne, vůbec nic… 

 

Tazatel: A interaktivní tabuli nemáte? 

Žák: Máme ji ve třídě, ale vůbec jsme ji nepoužívali, jenom na tu prezentaci, jinak ne… 

 

Tazatel: Co pokusy? 

Žák: Pokus jsme viděli jen jednou a to jsem byla asi v sekundě… 

 

Tazatel: A co laboratorní cvičení? 

Žák: To jsme taky neměli… Všechno bylo hodně teoretický… 

 

Tazatel: Popiš mi tvého vyučujícího. 

Žák: No byl to asi pětatřicetiletej španěl, kterej byl hodně výbušnej, jenom křičel… Přišlo 

mi, že ti chemii moc neuměl… 

 

Tazatel: Špatně tě motivoval? 

Žák: No motivoval mě tak, že jsem tu chemii nenáviděla...To mě vůbec nemotivovalo... 

 

Tazatel: Jak bys mi popsala vyučujícího, který by ti vyhovoval? 

Žák: Možná kdyby to bylo víc praktičtější... kdybych to nějak viděla… jako třeba jak látky 

reagují… ale takhle na papíře, mi moc nic neříká… 

 

Tazatel: Pověs mi, co si myslíš o softwaru Wolfram Mathematica? Je použitelný pro žáky 

středních škol? 

Žák: Mě to přijde docela dobrý… Přijde mi, zbytečné, aby se lidi učili něco, co za mě 

dokáže spočítat nějaký software… 
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Tazatel: Co wolfram Aplha? Viděla si ho už někdy předtím? 

Žák: Ne, až teď, ale vypadá dost zajímavě… Tohle jsem vždycky chtěla, jen něco někam 

zadat a počkat na výsledek hledání… 

 

Tazatel: Co v jiných předmětech? Používáte interaktivní pomůcky? 

Žák: Většinou jenom prezentace… 

 

Tazatel: Ani v matematice? 

Žák: Ne, tak jsme používali jen papír … jen na tabuli se píše… 

 

Tazatel: Takže ses v rámci osmiletého gymnázia nesetkala s žádným matematickým 

softwarem? 

Žák: Nic takového… 

 

Tazatel: Co školní notebooky? Máte je k dispozici? 

Žák: Ne, ani svoje nesmíme nosit, teda můžeme, ale nesmíme je zapojovat do elektiky… 

Jsou prostě proti tomu, proti těm notebookům… 

 

Tazatel: Co si myslíš ohledně používání appletů ve výuce? 

Žák: Já si myslím, že se určitě vyplatí je vytvářet… Je to hrozný zjednodušení… 

 

Tazatel: Jaký můj projekt se ti nejvíc líbil? 

Žák: Oxidační stavy uhlíku, moc pěkný… 

 

Tazatel: Máš nějakou vizi do budoucna? 

Žák: Mnohem méně se učit nazpaměť a pamatovat si, když existují možnosti vyhledávání si 

těchto věcí… 

 

… 

 

Shrnutí pátého rozhovoru 

Z rozhovoru mi vyplynulo, že škola je hodně teoreticky zaměřená. Dokonce jsem měla 

pocit, že přemíra požadovaných informací, brání probrat a pochopit učivo do hloubky. 

Žákyně získají množství informací bez zasazení do kontextu. U humanitně zaměřených 

předmětů nevidím takový problém jako u předmětů přírodovědných. Už jen to, že všechny 

předměty jsou vyučovány ve španělštině, může bránit k správnému pochopení dané látky. 

Tato jazyková bariéra může činit problémy a bez vizuálních pomůcek mohou dané oblasti 

probírané látky činit opravdové problémy. Ani v takto prestižní škole se nepoužívají 

interaktivní pomůcky, žák se během studia neseznámí s žádným didaktickým softwarem. 

Škola vlastní několik interaktivních tabulí, ty se však používají pouze na zobrazování 

prezentací. Zájmem školy je evidentně předaní maximum poznatků v daných oborech, což 

může vést ke snížení kvality na úkor kvantity. 

   



68 

 

9.6. Šestý rozhovor 

 
Žák 4. ročníku střední školy v Panské na Praze 1. 

… 

 

Tazatel: Jaké zaměření na této škole sis vybral? 

Žák: Mám zaměření na přírodovědné předměty… matika, fyzika… 

 

Tazatel: Jak paní profesorka ověřovala vaše vědomosti? 

Žák: Když zkoušela, tak pokaždé vzala první tři z abecedy… docela svérázná… moc 

nezkoušela, většinou řekla, že budeme psát test…Takže když jsme nepsali, tak hodina 

rovnou začala výkladem… 

 

Tazatel: Používala paní profesorka k výkladu prezentace? 

Žák: Ne, jen tabule… 

 

Tazatel: Začleňovala do výuky pokusy? 

Žák: Ne, ale měli jsme laborky, jednou za čtrnáct dní… 

 

Tazatel: Používala nějaké softwary? 

Žák: Ne, ona byla starší a vůbec počítač nepoužívala, dokonce jí nazývala kisnou … 

 

Tazatel: Jak na tebe působila? 

Žák: No měla velkej respekt, ale její hodiny byly zajímavé a zábavné… 

 

Tazatel: A co v jiných předmětech, jaká je podpora výuky? 

Žák: Celkem mizivá… Sice je v každé učebně počítač i projektor, ale používá to minimum 

učitelů… 

 

Tazatel: Co interaktivní tabule? 

Žák: No těch pár je, ale nepoužívá je vůbec nikdo… Ani jejich obraz není správně 

nakonfigurovaný… což u používání jen pro prezentace nevadí… 

 

Tazatel: Co v jiných předmětech? Používáte nějaký software? 

Žák: Nepoužíváme… Teď jsem si vzpomněl, že když jsme měli deskriptivní geometrii, tak 

jsme měli vyučujícího, který zadával jako výstupní práce vytváření appletů, které dal k 

dispozici pro všechny žáky… 

 

Tazatel: Slyšel si už někdy o WolframAplha? 

Žák: Ano, používám ho… Dokonce naše škola zakoupila licenci k používání Wolfram 

Mathematica… 

 

Tazatel: K čemu používáš Mathemticu WolfamAlpha? 

Žák: Převážně k ověřování výsledků… 

 

Tazatel: A Wolfram Mathematicu ve výuce nepoužíváte? 
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Žák: Ne… ale já ji mám staženou v počítači… Může to být tím, že jen jeden učitel s tím umí 

a my ho nemáme… Tenhle rok jim to moc nevyšlo s rozvrhem… na hlavní předměty mi 

přijde, že nemáme moc dobré učitele… 

 

Tazatel: Co si myslíš o používání appletů? 

Žák: Pro něco by to nebylo špatný, záleželo by na podání… Nějak šikovně propojený s 

výukou…. 

 

Tazatel: Jaký můj projekt se ti líbil nejvíc? 

Žák: Na vykreslení těch orbitalů, to se dá těžko představit… 

 

… 

 

Shrnutí šestého rozhovoru 

 Výuka předmětu chemie je rozdělena do dvou částí. Jedna část je ryze teoretická, Žák 

získá potřebné vědomosti. Druhá část jsou laboratorní cvičení, které se opakují každých 

čtrnáct dní. Žáci nejsou zatíženi přemírou zkoušení, k ověřováním vědomostí slouží pouze 

testy. Ty jsou sestaveny na jednoduché bázi, pouze aby ověřily základní vědomosti. Žák 

byl s výukou spokojen. V hodině chemie se nepoužíval počítač, ani žádný didaktický 

software. V jiných předmětech se interaktivní pomůcky také nepoužívají. Škola má k 

dispozici interaktivní tabuli, ale nevyužívá její funkce. Dále má zakoupenou licenci 

Wolfram Mathematica, avšak žáci nebyli s tímto softwarem blíže seznámeni, proto ho 

nepoužívají. 

 

9.7. Sedmý rozhovor 
 

Žák čtvrtého ročníku gymnázia Na Vítězné pláni. 

… 

 

Tazatel: Má tato škola nějaké zaměření? 

Žák: Je to všeobecné gymnázium. 

 

Tazatel: Mohl bys mi popsat jednu standardní hodinu chemie? 

Žák: Na chemii máme profesorku Vondráčkovou. Paní profesorka přijde, my pozdravíme, 

zasedne za katedru a začne vykládat. Na poslední hodině nám vykládala pyramidu aldóz a 

ketóz. Odvozovala izomery… Měla k tomu pěknou prezentaci, kterou si sama vytvářela.   

    

Tazatel: Jak paní učitelka ověřuje vaše znalosti? 

Žák: Jelikož jsme maturitní ročník, zkouší paní profesorka každou vyučovací hodinu a to 
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vždy na konci. 

 

Tazatel: Máte v učebně chemii interaktivní tabuli? 

Žák: Přímo v této učebně ne, ale na škole jsou… 

 

Tazatel: Používá paní profesorka při výkladu nějaký chemický či jiný software? 

Žák: Paní profesorka používá prezentace, někdy nám pouští videa, ale jiné softwary 

nepoužívá. To co nemá v prezentaci, nám nakreslí na tabuli. 

 

Tazatel: A během výuky při výkladu ukazuje paní učitelka nějaké pokusy? 

Žák: Ne. 

 

Tazatel: Máte laboratorní cvičení? 

Žák: Laborky jsme měli do druháku, dvě hodiny v týdnu. 

 

Tazatel: Do jaké míry jste propojili laboratorní cvičení s látkou probíranou v hodině?   

Žák: Na laborkách jsme dělali základní pokusy. Nevztahovali jsme je k probírané látce. 

 

Tazatel: Setkal ses v laboratoři s nějakým přístrojem? 

Žák: Ne…   

 

Tazatel: Jaké máte ve škole technické zařízení? 

Žák: Projektory, interaktivní tabule… 

 

Tazatel: V jiných předmětech pracuje nějaký učitel s výukovými softwary? 

Žák: V matematice ano, používáme Cabri, a potom ještě Derive… 

 

Tazatel: Používáte někdy interaktivní tabuli při výuce? 

Žák: Ta se nám vyhnula, tu hlavně používají na šestiletém gymnáziu. Nikdy nejsme v 

učebně, kde by byla. Máme pouze dvě na celou školu. 

 

Tazatel: Kde ses seznámil s WolframAplha? 

Žák: Už na základce mi ji ukázal kamarád. 

 

Tazatel: K čemu ji nejčastěji používáš? 

Žák: K řešení rovnic. A hlavně umí odpovídat na otázky, takže ověřování prakticky 

čehokoliv. 

 

Tazatel: Co si myslíš o používání appletů ve výuce. 

Žák: Určitě je to dobrý v tom, že si učitelé mohou výuku připravit dopředu. Applet dokáže 

ukázat věci, které by učitelé třeba nedokázali nakreslit, nebo přesně popsat. Myslím si, že 

je to dobrá věc, že to má budoucnost, protože audiovizuální technika je teď na všech 

školách, tedy na všech, na kterých jsem byl. Všichni nejsou úplně tak zruční, aby si to 

vytvořili a tak kdyby to bylo k dispozici, určitě by to používali. Určitě by to byl obrovskej 

kšeft. 

 

Tazatel: Jaký applet, který jsem ti ukázala, se ti nejvíce líbil? 

Žák: S těmi orbitaly… 
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Shrnutí sedmého rozhovoru 

Žák při rozhovoru popsal standardní hodinu chemie, popsaná výuka chemie byla formální. 

Učitelka používá během hodiny prezentace a tabuli. Nepracuje s interaktivní tabulí ani s 

žádným výukovým softwarem. V hodinách se nepropojuje teoretická část s praktickou. Na 

škole jsou zakoupeny interaktivní tabule, ale jejich používání je omezeno. V hodinách 

matematiky se využívají dynamické nástroje, což považuji za přínosné. Žák zhodnotil 

používání appletů pozitivně, poukazuje na rychlé a pohodlné sdělení určité problematiky.          

 

9.8. Osmý rozhovor 
 

Učitel a školitel Mgr. Petr Neuvirt, odborník. 

… 

Tazatel: Jak dlouho školíte? 

Učitel: Mám praxi přibližně deset let. Prvním rokem jsem začal školit učitele a jejich 

počítačovou gramotnost. A musím tedy říct, že to byli školení základů, ovládaní operačního 

systému, Word, Office a tyto základy učitelé velmi slušně zvládají. Ovládat počítač si 

myslím, že zvládne skoro každý. Počítačová gramotnost se určitě za dobu mé praxe 

zlepšila. Problém nastává v okamžiku, když mají učitelé ovládat už jiný program než 

standardní, ať už je to Smartbook nebo Active studio. Školil jsem všechny vrstvy, ředitele, 

zástupce, řadové učitele a to nejrůznějších úrovní školení. Třeba školení zaměřené na P-

 MAT matematiku a matematický software, tak to těm učitelům hodně přineslo, ale hlavně 

hledali na tomto školení jak to vztáhnout k výuce a jen to nejjednodušší a pak ten program 

už dále nestudovali, nehledali v nich další výhody. To samé se dá vztáhnout na samotnou 

výuku, Představte si, že 90 % učitelů vůbec nepoužívá interaktivní tabuli, i když ji má k 

dispozici, protože jim stačí powerpointová prezentace, ve Wordu zpracovaný dokument a 

maximálně používají jen té tužky. To si nemyslím, že je úplné využití té tabule.      

     

Tazatel: Kdo organizuje školení na školách pro učitele? 

Učitel: Záleží na typu školení… Dokud škola měla k dispozici dotace nebo granty a mohla 

učitelům zaplatit školení na škole, tak jsem se nezastavil, těch školení bylo hodně. Od doby, 

kdy ty peníze ubyly, jsem se setkal s učiteli, kteří si školení museli platit sami. Nastal 

problém a ubyla ty školení. Já teď školím, jak využít Google při vyučování, a tam je to 

školení zdarma, takže tam ten zájem je. Ale myslím si, že kdyby za toto školení byl poplatek, 

ten zájem by se snížil. I to že nejsou učitelé nuceni od ředitelů tam jít, dělá toto školení 

přitažlivější.    

 

Tazatel: Proč si myslíte, že učitelé ačkoliv mají k dispozici interaktivní tabuli a různé 

výukové softwary tak je nepoužívají? 

Učitel: Je to způsobeno několika vlivy, kdyby byl učitel lépe zaplacen, tak by věnoval 
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mnohonásobně víc času na přípravu na hodiny, byl by tlačen i konkurencí, protože by se 

zvýšil počet lidí, kteří by do školství chtěli přijít. Já jsem toto zažil v Anglii, tam učitel byl 

někdo, byl slušně placený, byl placený za to, co odvádí, jak jsou s ním spokojeni a neřekl 

si, „já jsem placený tak málo, proč bych tady byl odpoledne“. Takže tam jsem viděl krásně 

připravenou hodinu matematiky, kde se prolínalo. Krásně využívali interaktivní tabuli, 

online softwary, online webový stránky s vytvořenými applety. Takže tady je první problém. 

Cítím to i na sobě, že kdybych byl lépe placen a nemusel shánět peníze ještě někde jinde, 

byla by ta výuka o dost lepší. A za druhé se domnívám, že učitelé jsou teď zaměstnány jinou 

prací, hlavně administrativní a nemají náladu ani chuť a nejsou dostatečně motivováni.    

 

Tazatel: Co si myslíte o používání appletů při výuce? 

Učitel: Znám lidi, kteří vytváření applety, pravidelně dochází na moje školení, jsou to 

nadšenci. Sdílím s nimi na sociální síti veškeré vytvořené materiály. Každopádně se mi líbí 

komunity například matematiky a chodí ti nápady, myšlenky, úžasný věci s internetu. Co se 

týče využití, tak já sám využívám hodně připravených materiálů, hlavně dynamických 

konstrukcí. Používám je hlavně k ověřování, myslím si, že většina softwarů by měla sloužit 

pouze k ověřování, jako pomocná kalkulačka. 

 

Tazatel: Co si myslíte o školách, kde počítače nedoprovázení výuku, například humanitní 

školy? Je možné, že jsou o něco ochuzeni, i když se školou jsou spokojeni? 

Učitel: Tady je to strašně jednoduché, říká se: „Jaký učitel, takový žák“. Kdyby byl učitel 

zapálený a počítače do výuky správně uvedl, byl by žáky přijat. Myslím si, že by se s tím 

měli žáci seznámit. 

 

… 

 

9.9. Vyhodnocení dotazování 

 
Pomocí rozhovorů se žáky SŠ jsem se snažila zjistit, jaká je situace na školách ohledně 

forem výuky chemie, technického vybavení školy, používání informačních technologií 

během výuky a aplikací softwarů a appletů v hodinách. 

 

Styl výuky 

Na všech zmiňovaných školách převládala formální typ výuky. U většiny dotazovaných 

žáků probíhala výuka zcela formálně. Frontální výuka dnes bývá často kritizována hlavně z 

důvodů získání povrchních znalostí a z nedostatku prostoru pro vnitřní diferenciaci. Avšak 

aplikovat jiný styl výuky ve více početných třídách je velmi náročné. Hlavně když se jedná 

o učitele s delší praxí, kteří mají již zaveden svůj vlastní styl výuky. Učitelé u 

dotazovaných žáků měli připravený výklad a žákům poznatky přímo sdělovali. K zápisu 

výkladu hlavně používali tabuli, někteří vytvářeli a pouštěli prezentace. Tyto prezentace 

promítali přes dataprojektor nebo pomocí interaktivní tabule. Během výuky se pouze v 
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minimální míře propojovala teoretická a praktická část. Praktická cvičení by měla zaujímat 

alespoň 10 % vyučovacího času. Výběr cvičení se řídí potřebou oboru studia a možností 

školy. Jelikož si každá škola vytváří školní vzdělávací program, může si míru těchto 

cvičení snížit. Důvodem eliminace laboratorních cvičení můžou být i finanční prostředky 

školy. Podle finančních prostředků se odráží i stav laboratoří a laboratorního vybavení. 

 

Technické vybavení škol a používání informačních technologií 

Skoro ve všech zmiňovaných školách byly k dispozici dataprojektory i interaktivní tabule. 

Avšak používání těchto zařízení se lišilo. Vybavení je nejčastěji používány pouze 

k promítání prezentací. Interaktivní tabule se nevyužívají v plném rozsahu, důvodem může 

být nedostatek času nebo nezajištěné proškolení učitelů.  

  

Používání softwarů a appletů 

Výukové softwary se používají minimálně. Vyskytly se u dotazovaných i školy, kde byly 

výukové softwary zakoupeny, ale nebyly používány. Obávám se, že důvodem je malá 

motivace učitelů k využívání těchto softwarů, málo potřebného času, nízká úroveň 

proškolení a věková struktura učitelů.  

 

Samotné vytváření appletů je náročně, jak už časově tak vědomostně. Každý učitel nemá 

schopnosti tyto applety vytvářet. Ale mohl by je využívat. Velká škála appletů je dostupná 

na internetu. Učitelé by měli být informováni o jejich existenci a možnostech využití. 

Věřím, že by jejich využití bylo přínosem pro vzdělávání žáků. Využívání appletů hodnotili 

žáci převážně kladně. 
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10. Závěr 

 
Diplomová práce se zabývá některými možnostmi využití elektronické podpory ve výuce 

chemie na střední škole, jejímž záměrem je především vizualizace učiva chemie, vhodná 

positivní motivace a celková aktivizace studentů. Tato práce nabízí ucelený přehled 

existujících softwarů zabývajících podporou výuky chemie a hodnotí tyto softwary 

z hlediska praktičnosti, obtížnosti a možností využití.      

 

Cílem této diplomové práce bylo seznámení s různými softwary na podporu výuky chemie 

a jejich stručná analýza. Mezi vybrané a popisované softwary patří ACD/Chemsketch, 

Isis/Draw, WebLab Viewer Lite, Orbitel Viewer, ArgusLab, Anorganická chemie, 

ChemDraw, ChemLab, Basic Chemi a LM Chemie. Z těchto deseti softwaru je však pouze 

jeden dostupný studentům a učitelům v českém jazyce, proto bych je pro jejich obtížnost 

zařadila spíše až do výuky na středních školách. Domnívám se, že používání těchto 

softwarů může velmi zpestřit a obohatit výuku a posloužit studentům k lepšímu pochopení 

probíraného učiva.    

 

Část předkládané práce je dále věnována softwaru Wolfram Mathematica. V této části jsem 

na základě studia dostupných zahraničních pramenů shrnula nejdůležitější informace 

o výrobci, distributorovi, různých typech softwaru a jejich praktickém využití. 

 

Cílem této práce nebylo pouze seznámit čtenáře s možnostmi využití různých softwaru, ale 

také pokusit se vytvořit či upravit demonstrační projekty a zhodnotit jejich přínos ve výuce 

chemie. Pro svou práci jsem si zvolila sedm různých projektů, které jsem nazvala „Vzorce 

a struktury některých jednoduchých molekul“, „Sestavte si svůj vlastní atom“, „Atomové 

orbitaly“, „Alkany“, „Změny oxidačních čísel uhlíku ve sloučeninách“, „VSEPR“ 

a „Stavová rovnice ideálního plynu“. 

 

Mé osobní hodnocení těchto výukových projektů je velmi kladné. Důležitou vlastností 

zpracovaných projektů je vizualizace. To, co dělá vizualizaci dat tak přitažlivou pro výuku, 
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resp. žáky, je způsob, jakým rozšiřuje přirozený způsob hledání a nacházení vzorů či 

souvislostí v tom, co vidí. Manipulováním s proměnnými, či také jen díky tomu, jak 

pasivně přihlíží jejich proměně, lze lehce odhalit přítomnost či nepřítomnost různých 

zákonitostí. To tyto nástroje činí využitelné v takřka jakémkoliv oboru, obzvláště pak 

ve výuce, protože jak se říká – většinou si člověk zapamatuje 10 % z toho, co čte, 20 % 

z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řekne, 

90 % z toho, co dělá.  

 

Jako nezbytnou praktickou část diplomové práce jsem provedla průzkum pomocí 

dotazování. Pomocí rozhovorů se žáky SŠ jsem se snažila zjistit, jaká je situace na školách 

ohledně forem výuky chemie, technického vybavení školy, používání informačních 

technologií během výuky a aplikací softwarů a appletů v hodinách.  

 

Z těchto rozhovorů vyplynulo, že úroveň technického vybavení škol je vysoká, avšak 

využívání těchto technologií je nedostatečné. Interaktivní tabule na školách slouží jen 

k promítání prezentací, dále výukové softwary nejsou využívány. Převládá frontální výuka.  

Přesto byli skoro všichni žáci spokojeni s výukou. Každopádně by většina uvítala 

používání různých výukových softwarů i výukových appletů. 

 

Na software Wolfram Mathematica žáci zprvu reagovali trochu zmateně, ale při bližším 

seznámení – pomocí jednotlivých ukázek, jim program přišel srozumitelný. Anglický jazyk 

jim nevadil. Dokázali si představit, že by program používali během vyučování i na domácí 

přípravu. Odpovědi na otázky týkající se vytvořených projektů mě potěšily, studenti mnou 

vytvořené projekty zhodnotili jako přehledné a účelné. Potvrdili také můj předpoklad, že 

by jim tyto projekty mohly pomoci k lepšímu pochopení probírané látky.  

 

Zpracování zvoleného tématu pro mě bylo rozhodně zajímavou zkušeností, neboť jsem tak 

získala spoustu informací o možnostech využívání různých interaktivních nástrojů je výuce 

chemie a mohla plně ocenit jejich možný přínos pro výuku. 
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