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Abstrakt
Disertační práce se zabývá využitelností alchymie při výuce chemie na střední
škole typu gymnázia. Ve výzkumné části pak sleduje rozdíl ve výsledcích vzdělávání u
žáků, kteří prováděli stejný experiment alchymickým přístupem, a u těch, kteří ho
prováděli způsobem klasickým. Základním cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit přínos
zcela jiného přístupu k experimentu - alchymickým způsobem.
Východiskem práce je alchymie samotná. Nejdříve bylo nutné ji popsat a nalézt
v ní, co je využitelné ve vyučování, a definovat to. Zaměřil jsem se na její spirituální
rozměr. Tento fenomén pak převádím do řeči pedagogicko-psychologického rámce, aby
na tomto základě mohla vzniknout určitá didaktická metoda, která bude žákům
přístupná, realizovatelná ve škole a zároveň efektivní.
V teoretické části se zabývám zejména definicí alchymie. Ta vychází z rešerše
dostupné české i světové literatury. Sleduji vývoj alchymie od starověkých počátků až
do 20. století, neboť vývoj této nauky je pro definování stejně důležitý jako její základy
samy. Vzhledem k tomu, že ani dnes není pohled na alchymii zdaleka jednoznačný
z hlediska jejích cílů, sleduji proto jak materiální, tak kontemplativní cíle. Právě
spirituální rámec alchymie se v dalších kapitolách snažím doložit na základě
dostupných originálních textů a studií.
Praktická výzkumná část obsahuje dvě studie. První zkoumá vztah veřejnosti a
učitelů k alchymii a druhá je vlastním výzkumem využití alchymie při výuce na
gymnáziu. Výsledky první studie poukazují jednoznačně na zájem o alchymii jak u
veřejnosti, tak u pedagogů. Toto téma tak činí z alchymie učivo silně motivační.
Výsledky žáků po simulaci alchymické praxe prokazují tendence k dosahování lepších
výsledků než u žáků praktikujících klasický školní experiment.

Klíčová slova
Výchova, vzdělávání, didaktika, alchymie, experiment
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Abstract
The dissertation deals with the usability of alchemy in chemistry education at
secondary schools – especially grammar schools. In the research part it monitors the
differences in educational outcomes for pupils who performed the same experiment
with the alchemical approach and those who did it in the classical manner. The basic
objective was to confirm or refute the benefits of a completely different approach to the
experiment - an alchemical way.
The starting point of the paper is alchemy itself. First, it was necessary to describe
it and then find and define what is useful in teaching. I chose its spiritual dimension.
This phenomenon is then transformed into the framework of pedagogical-psychological
speech in order to set a certain didactic method on that basis that will be accessible to
pupils, realizable at schools and efficient.
The theoretical part focuses on the definition of alchemy in particular. It is based
on the research available in Czech and world literature. It monitors the evolution of
alchemy from its ancient beginnings to the 20th century because the development of this
doctrine is as important as its foundations themselves for its definition. Given that there
is currently no clear view of alchemy in terms of its true objectives, the paper watches
both physical and contemplative goals. That is why the spiritual alchemy is tried to be
proved in other chapters on the basis of available original texts and studies.
The practical part includes two research studies. The first study examines the
relationship of the public and teachers to alchemy and the second one is the research of
the use of alchemy while teaching at grammar schools itself. The results of the first
study clearly show the interest in alchemy for both the public and educators. Thus, this
topic turns alchemy into highly motivating curriculum. The results of students who
performed alchemical practice show a tendency to achieve better results than the
students practicing classical school experiment.

Keywords
Education, training, didactics, alchemy, experiment
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Úvod
Při své práci středoškolského učitele se často setkávám s tím, že limitujícím
faktorem pro úspěšné osvojení učiva není nedostatek intelektu mých žáků, ale jejich
celkový hodnotově postojový profil. V poslední době dochází zejména k rozvoji a
masivnímu používání nových technologií (interaktivní tabule, tablety, počítače, …).
Vytváří se nové učební plány jak na úrovni celostátní i samotných škol. Efektivita
těchto se zatím nezdá velká. Úsilí škol směřuje především ke zlepšování materiálně
technického zabezpečení za účelem zvyšování
V rámci mnou vyučovaného předmětu jsem hledal prostředek, který by mohl u
žáků nejenom zvyšovat znalosti a dovednosti v oboru, ale zároveň dát výchovněvzdělávacímu procesu i kvalitativní rozměr vlastního růstu a prožitku. Použitelný
způsob jsem našel v alchymii, která svým netradičním přístupem umožňuje studovat
látky a jejich přeměny a zároveň zažívat vlastní spirituální rozměr. Upozorňuje na to, že
ne všechno lze jednoznačně a jednoduše vědecky dokázat. Učí úctě a obdivu k
předkům, kteří položili základy moderní vědy často nelehkou cestou. Ukazuje ale také
pošetilé a nečestné jednání alchymických podvodníků a okultních šarlatánů.
Alchymie je interdisciplinární věda. Prolíná se s filosofií, teologií, psychologií,
historií, chemií, fyzikou, medicínou, farmacií, literaturou, hudbou, stavitelstvím,
malířstvím nebo jazykovědou. Každý tento průnik je inspirativní a může být podle
zájmu pedagoga představen žákům. Rozsah toho, co můžeme do výuky zařadit, je dán
však celkovým počtem hodin a neumožňuje věnovat se alchymii v plném rozsahu.
Stejně tak tato práce se zaměří pouze na část toho, co je alchymie – alchymický
experiment.
Za alchymický pokus můžeme považovat řadu „obyčejných“ experimentů.
Důležitý je však cíl, který si vytýčíme při jeho provádění. Cílem alchymického
experimentu ve škole není jen zvážit, změřit a vysvětlit, ale především nabídnout
studentům možnost prožít i duchovní rozměr potřebný k vytvoření pozitivních postojů.
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Cíle práce
Při výběru tématu disertační práce jsem si vytýčil několik cílů jak v teoretické, tak
v praktické části práce.
Cíle teoretické části jsou:
1. Vytvořit stručný přehled historie alchymie od jejího vzniku po 20. století
s přihlédnutím k významným osobnostem a milníkům v jejím vývoji. Kritická
rešerše dostupných zdrojů jak zahraniční, tak domácí literatury. Historický vývoj
rozdělit srozumitelně do historických epoch podle typických ukazatelů.
2. Popsat hlavní teoretické principy, které jsou charakteristické pro alchymii. Najít
pro tato základní východiska oporu v originálních textech i odborné literatuře.
3. Pojmenovat didaktické a psychologické aspekty, které alchymie ze své podstaty
poskytuje.
Cíle praktické části:
1. Zjistit rešerší v dostupných učebnicích výskyt tématu alchymie a její definici a
prezentaci.
2. Zjistit vztah veřejnosti a učitelů chemie na středních školách k alchymii (jak jí
vnímají, jaké cíle podle nich má). U veřejnosti zmapovat

znalost

charakteristických dat alchymie. U pedagogů zjistit motivaci vzdělat se v rámci
DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) v alchymii.
3. Hlavním cílem je zjistit, zda žáci exponovaní alchymickému experimentu dokáží
efektivněji prezentovat své znalosti chemie, které získali při jeho provádění, než
žáci, kteří stejný experiment prováděli s klasickým zadáním.
Cíle vznikly na základě níže uvedených hypotéz, které se v práci snažím ověřit.


Hypotézou teoretické části je otázka možnosti významu alchymie jako esoterní či
spirituální nauky, která umožňuje žákům osobnostní růst a tím i efektivnější
vzdělávací proces.
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Praktická část práce ověřuje hypotézu, zda alchymický experiment může být
funkčním didaktickým prostředkem pro zvyšování znalostí v chemii.

Metodika
Teoretická část práce spočívala zejména v rešerši dostupné literatury a její
zpracování. Výsledkem je text, který shrnuje jak současné nejnovější poznatky
z historie alchymie, ale také ukazuje dobový přístup k tématu. Vypracoval jsem vlastní
dělení alchymického tématu do jednotlivých epoch vývoje, které zahrnuje dobu od
starověku do současnosti. Na základě původních textů i odborných textů jsem popsal
teoretické principy, na kterých alchymie stojí a současně tak ukazuji potenciál působení
alchymie na osobnostní růst žáků.
V praktické části disertační práce jsem ve veřejně dostupných učebnicích v Táboře
vyhledal, jakým způsobem a v jakém rozsahu je v nich téma alchymie zpracováno.
Dále jsem provedl výzkum veřejnosti a pedagogů učících chemii s využitím google
formuláře. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je alchymie potenciálně motivační téma pro
jak pro žáky, tak učitele. Poslední část je tvořena výzkumem provedeným v 10 třídách,
kdy polovina žáků prováděla laboratorní práci jako klasický experiment a druhá půlka
jako alchymický pokus.

Výsledky a diskuze
Časové rozvržení a členění historie alchymie uvádí schéma 1. Významné osobnosti jsou
uvedené v textu disertační práce. Z hlediska základních principů je nejdůležitější teorie
živlů, kterou nalézáme od Číny přes Indii až do Evropy. Na základě učení Aristotela
(384 – 322 př. n. l.) se etabluje Empedoklova (490 – kolem roku 430 př. n. l.) teorie čtyř
živlů: vody, ohně, země a vzduchu. Alchymie myšlenku přebírá. Látky jsou složeny
z těchto živlů, které mají vždy po dvou ze čtyř živlů (horké, studené, suché, vlhké).
Změnou jedné vlastnosti, se mění i živly a tím i látka, která je ze živlů tvořena. Podobně
jsou později látky tvořeny kombinací síry a rtuti (soli). Uvedený myšlenkový konstrukt
je základem transmutace, která je vědeckou doktrínou od počátku alchymie až do 18.
století. Kromě výše uvedeného chemického přístupu je pro alchymii důležitý i rámec
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duchovní a duševní. Ten se odvíjí od myšlenek hermetismu, gnose, novoplatonismu a
Kabaly.

Schéma 1
Alchymie je zkoumána z hlediska
technických, tak humanitních vědách.

moderních

poznatků jak

v přírodovědných,

Rozvoj vědy poznamenal alchymii především v oblasti experimentální. V této epoše
začíná výraznější rozštěpení alchymie na její praktickou a kontemplativní část. Rozvíjí se
okultistické, zednářské, rosekruciánské odnože. Vznikají první vědecká díla o historii alchymie i
její psychologické uchopení.
Zlatý věk alchymie. Teorie transmutace je převažující názor na přeměnu látek. Vlivem
kulturně politického klimatu se alchymie usídluje na dvorech panovníků a stává se teoretickou i
prakticky se rozvíjející vědou, která zasahuje od metalurgie přes lékařské vědy až do duchovní a
magické sféry. Počátky kontemplativního směru alchymie.
Od 12. století vznikají překlady alchymických arabských textů, Evropa se seznamuje
s antickými myšlenkami prostřednictvím arabských textů. Alchymie se postupně etabluje
v Evropě jako teoretické východisko k praktickým řemeslným činnostem. Jejímu většímu
rozmachu v esoterním obsahu částečně brání křesťanská doktrína. Alchymie se postupně stává „
přírodní filozofií“.

Arabský svět se stává nositelem myšlenek starověku. Dochází k vydávání knih se
souhrnem myšlenek helenistického světa a jejich šíření. Vzniká teorie rtuti a síry.
Rozvíjí se lékařské vědy, metalurgie, zlepšují se chemické postupy výroby sloučenin.
Alchymie se stává „přírodní vědou“, která se částečně očišťuje od mystických prvků.

V Alexandrijském období dochází k syntéze všech dosažitelných poznatků, učení
a praktických dovedností. Spojením kněžského Umění, řemeslné chemie, antické
filozofie, gnóze, mýtů, novoplatonismu… vzniká základní „substrát“ pro vznik
alchymie. Vznikají první nám dochované texty, které mají povahu toho, co později
nazýváme alchymie.

Řecké období je spojeno především s rozvojem základního teoretického rámce
budoucí alchymie. Systematické budování celistvých na sebe více či méně
navazujících myšlenek vyústilo v ucelenou koncepci Aristotela, která byla přijata
celým helénistickým světem a dala základ budoucí vědě pro dalších 2000 let.
Období mýtů a legend a zároveň kolébka řemeslné výroby kovů, barev nebo
léčitelství. Mytické myšlení dalo základ pozdějším magickým a mystickým směrům
alchymie. Práce s kovy zase její materiální základ. Tyto základy jsou stejné na různých
místech Země a určují duchovní podstatu alchymie, která je pro tuto nauku
charakteristickým motivem.
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Alchymie v didaktice chemie vychází ze specifických podmínek, které jsou na
praktikující žáky kladeny. Alchymie má svojí psychologickou podstatu, která vychází
z psychologie C. G. Junga (1875 – 1961). K vysvětlení působení symbolu jsem vyšel
z teorie tacitních znalostí Michaela Planyiho (1891 - 1976) a navazujících prací, které
znalosti popisují v rámci teorie tzv. sjednoceného pole.
Praktická část shrnuje výskyt tématu alchymie v učebnicích chemie. Zde jsem na
základě prostudovaných knih dospěl k poznatku, že alchymie se v učebnicích příliš
nevyskytuje, případně spíše okrajivě (většinou jako heslo v rámci krátkého historického
úvodu do chemie). Výsledky výzkumu mezi veřejností a učitely chemie shrnují níže
uvedené tabulky 1 a 2.
Tabulka 1 - veřejnost

číslo uvádí souhlas s tvrzením nebo hodnotou
v % respondentů
všichni
vzděláním vzděláním učitelé v
respondenti
SŠ v %
VŠ v %
%
v%

1. Otázky o alchymii
Alchymii můžeme nazývat vědou
Alchymie již dnes není praktikována
Alchymie byla předvědeckým obdobím
chemie
Alchymista je/byl většinou podvodník
Alchymista musí rozumět chemii, znát
přírodní zákony a chemické sloučeniny
Alchymista by měl být člověk moudrý,
vzdělaný a morálně uvědomělý
2. Co je alchymie?
Alchymista se pokouší vyrobit zlato z
neušlechtilých kovů jako je např. olovo,
připravuje elixír nesmrtelnosti a Kámen
mudrců
Alchymista chce chemickými reakcemi
připravit užitečné látky pro průmysl a
domácnost
Alchymista pracuje především na
zdokonalení své osobnosti
Alchymista především připravuje nové
chemické sloučeniny, objevuje nové přírodní
zákony
3. Zdroje informací
Jsem seznámen(a) s alchymií cíleným
samostudiem
Povědomí, co je alchymie, mám zejména z
filmu a literatury

8

52

51

53

41

34

28

45

42

85

85

86

92

20

22

17

16

72

74

67

69

84

88

75

75

33

28

43

56

14

16

10

9

8

10

4

2

45

46

43

33

13

11

16

23

79

77

82

74

Povědomí, co je alchymie, mám zejména ze
školy
O alchymii jsem si nejméně jednou v životě
sám hledal informace z veřejně přístupných
zdrojů (knihy, internet, časopisy, …)
Moje současné znalosti z alchymie považuji
za povrchní
4. Motivační činitele

22

23

21

30

42

34

58

83

95

97

92

87

Alchymie je téma opředené tajemstvím
Alchymie mi připadá jako zajímavé téma pro
film a knihu
Alchymie je téma, které by mělo být
obsahem vyučování v rozsahu, abych byl
schopný/ná vysvětlit co je alchymie a čím se
zabývá, kde se vzala a několik významných
představitelů
Přivítal bych, kdybych byl ve škole stručně
během 1-2 hodin seznámen s alchymií.
5. Znalostní test alchymie

91

94

85

87

87

84

92

--

82

82

82

--

78

80

75

--

všichni
vzděláním vzděláním učitelé v
respondenti
SŠ v %
VŠ v %
%
v%
Rozvoj alchymie v Čechách spadá do
období…
kolem roku 1200

2

2

2

--

kolem roku 1400

10

11

8

--

kolem roku 1600

84

84

85

--

kolem roku 1800

4

3

5

--

36

--

Počátky alchymie na evropském kontinentu můžeme datovat do období:
43
1100-1300
46
1300-1500

33

28

44

--

1500-1700

24

26

20

--

82

97

--

Alchymie je spojena v českých zemích zejména s vládou:
87
Císař Rudolf II.
Císařovna Marie Terezie

0

0

1

--

Kníže Václav

4

6

1

--

Král Karel IV.

8

11

1

--

Avicena

40

39

42

--

Paracelsus

44

43

46

--

Koperník

17

20

11

--

Tadeáš Hájek z Hájku

35

40

24

--

Je tato osobnost spojena s alchymií

9

Edvard Kelley

72

62

91

--

Nicolas Flamel

59

68

40

--

Fulcanelli

41

42

40

--

Hermes Trismegistos

47

54

32

--

Giordano Bruno

21

25

14

--

Isaac Newton

24

26

21

--

Tabulka 2 - pedagogové
učitelé
učitelé
gymnázia
SŠ v %
v%
1. Otázky o alchymii
Alchymii můžeme nazývat vědou
Alchymie již dnes není praktikována
Alchymie byla předvědeckým obdobím chemie
Alchymista je/byl většinou podvodník
Alchymista musí rozumět chemii, znát přírodní zákony a chemické
sloučeniny
Alchymista by měl být člověk moudrý, vzdělaný a morálně uvědomělý
2. Co je alchymie?
Alchymista se pokouší vyrobit zlato z neušlechtilých kovů jako je např.
olovo, připravuje elixír nesmrtelnosti a Kámen mudrců
Alchymista chce chemickými reakcemi připravit užitečné látky pro
průmysl a domácnost
Alchymista pracuje především na zdokonalení své osobnosti
Alchymista především připravuje nové chemické sloučeniny, objevuje
nové přírodní zákony
3. Zdroje informací
Jsem seznámen(a) s alchymií cíleným samostudiem
Povědomí, co je alchymie, mám zejména z filmu a literatury
Povědomí, co je alchymie, mám zejména ze školy
O alchymii jsem si nejméně jednou v životě sám hledal informace z
veřejně přístupných zdrojů (knihy, internet, časopisy,…)
Moje současné znalosti z alchymie považuji za povrchní
4. Alchymie ve výuce
Kolik času věnujete ve výuce alchymii
nezmiňuji se o alchymii
část 1 hodiny
1-2 hodiny
více jak 2 hodiny
Alchymie by mohla být pro žáky zajímavé téma
Kdybych měl(a) více zajímavých poznatků z alchymie, zařadil(a) bych
alchymii do mých hodin častěji
Téma alchymie by mohlo být zajímavé na 2-3 hodiny semináře z chemie
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41
42
92
16

39
42
93
12

69

65

75

76

56

55

9

8

2

4

33
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21
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3
94

1
76
19
4
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58

58

65

67

(předmět rozšiřující chemii s dotací 2 hodiny týdně 1-2 roky)
Pokud by byl uspořádán jednodenní seminář v rámci DVPP o alchymii a
její uplatnění při výuce, zúčastnil(a) bych se
Statistická data
Průměrná délka praxe
Jsem aprobovaný(á) učitel(ka) chemie

77

78

17,8 let
85

18,3 let
98

Výsledky výzkumu ukazují, že alchymie je téma zajímavé jak pro veřejnost, tak
pro učitele. Téměř 80% pedagogů by se zúčastnilo školení v rámci DVPP v oblasti
alchymie. Alchymie z tohoto výzkumu vychází jako možný motivační činitel.
Experimentální část práce shrnuje výsledky v tabulce 3 a graf 1 a 2.

Tabulka 3
Motivační otázky

Alch.

Klas.

Práce byla jednoduchá na provedení experimentální části.
Práce byla jednoduchá po stránce teoretické.
Zadání bylo srozumitelné.
Práce mě bavila.
Byl(a) jsem na výsledek práce zvědavý(á).
Práci jsem provedl prakticky úplně sám.
Teoretickou část práce jsem neopsal(a) od spolužáka.

1,20
1,41
1,27
1,20
1,20
1,28
1,43

1,36
1,58
1,31
1,41
1,46
1,57
1,77

Vědomostní otázky

Alch.

Kl.

dovednostní otázka
vědomostní otázka č. 1
vědomostní otázka č. 2

1,97
2,61
2,61

2,38
2,89
2,9

rozdíl
0,15
0,17
0,04
0,21
0,26
0,29
0,34
rozdíl
0,41
0,28
0,28

Výsledky jednotlivých pokusů, které porovnávaly efektivitu vzdělávacího procesu
a motivační činitele, nejsou statisticky průkazné (variační koeficient jednotlivých
kvantitativně zpracovaných souborů dosahoval od 20 do 50%). Výzkum však ve všech
položkách ukázal lepší hodnocení jak vědomostních, tak motivačních faktorů
v alchymickém provedení experimentu. Domnívám se, že to ukazuje pozitivní trend
směre k alchymickému pokusu. Pro další důkaz tohoto trendu, by bylop zapotřebí
provést hlubší kvalitativní výzkum, který za současných podmínek nebylo možné
provést jak z organizačního, tak finančního důvodu.
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Graf 2
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Z grafického uspořádání je patrné, že největšího rozdílu bylo dosaženo při
hodnocení samostatnosti provedené práce. Tento trend by mohl vést k úvaze, že
alchymie pozitivně ovlivňuje v této oblasti osobností růst žáka tím, že jej vede k větší
odpovědnosti za svoji práci a své vzdělání.

Závěr
V práci uvádím exaktní teorie, které dokazují možnost alchymického pozitivního
působení. Praktická část pak měla dokumentovat současný stav a výchozí podmínky pro
alchymii ve škole. Zde se ukázalo, že téma alchymie se objeví při výuce u 99%
pedagogů na gymnáziích a na ostatních středních školách u 80% učitelů. Většina
pedagogů, kteří odpověděli na dotazník, téma alchymie zmíní. Stejně tak je poměrně
vysoká motivace jak žáků, tak pedagogů se tématem zabývat. Výsledky, které podává
druhá praktická a experimentální část práce, nejsou při použití metody vyhodnocení,
kterou jsem použil, statisticky prokazatelné. Ukazují však jednoznačnou tendenci, která
potvrzuje jednak použitelnost alchymických didaktických postupů, tak jejich efektivitu.
Domnívám se, že alchymie je stále živá věda. Vzhledem k vědeckému pokroku se
však mění její cíle, což není u alchymie žádnou novinkou. Dnešní alchymický přístup
bádání se zaměřuje na práci s látkou včetně sloučenin neživé přírody jako na práci
v souladu s přírodou, nad jejíž krásou a variabilitou žasneme. Učíme se trpělivosti a
pokoře k přírodním zákonům, které se snažíme na základě provedených experimentů
pochopit. Alchymista chápe, že může reakce spustit a ovlivnit jejich průběh, ale
uvědomuje si, že stále probíhají v souladu s přírodními zákony, které nezbývá než
respektovat. Určitou duchovní hodnotu, kterou můžeme získat, je poznání
nevyhnutelnosti těchto přírodních zákonů a poznání, že i my samotní jsme součástí
tohoto světa a že prací s látkami, které nás obklopují, určitým způsobem ovlivňujeme i
sami sebe. Alchymista si uvědomuje, že každá změna jednotlivé látky je součástí
vyššího celku, který nutně ovlivňuje svojí činností. Učí nás to odpovědnosti za okolní
svět a za to, jakým způsobem se podílíme na jeho utváření či stavu. Změna našeho
vědomí tak může vést k odpovědnějšímu způsobu nakládání s přírodou, ale i k sobě
samému a tím celé společnosti.
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Introduction
In my job as a high school teacher I often face the fact that the successful
acquisition of subject matter is not limited by my students’ intellect but by the way their
overall values affect their attitude. Recent developments have led to the mass use of
new technologies (interactive whiteboard, tablets, computers, …). New curriculum
recommendations have been introduced both at national and school level. So far, there
have been no convincing findings as to their effectiveness. Schools have particularly
made efforts to increase their equipment base in order to improve the educational
process.
In the subject which I teach, I have tried to find a way to improve students’
knowledge and skills whilst adding a qualitative dimension of personal development
and experience to the educational process. I have found a solution in alchemy. Its
untraditional approach allows the study of substances and their metamorphosis whilst
experiencing one’s own spiritual dimension. It demonstrates that not everything can be
clearly and simply proved scientifically. It teaches respect and admiration for our
ancestors, who often struggled to lay the foundations for modern science. It also shows
the unreasonable and dishonest behaviour of alchemic fraudsters and occult charlatans.
Alchemy is an interdisciplinary science. It combines elements of philosophy,
theology, psychology, history, chemistry, physics, medicine, pharmacy, literature,
music, construction, painting and linguistics. Each of these interdisciplinary elements is
inspiring and can be introduced to students, according to the teacher’s interests.
However, coverage is limited by the number of lessons available and it is impossible to
fully devote oneself to alchemy. Moreover, this study focuses only on a part of what
alchemy is – alchemic experiments.
A number of “ordinary” experiments can be considered to be alchemic
experiments. The goal to be achieved by conducting the experiment is the important
factor. The aim of alchemic experiments in schools is not only to weigh, measure and
explain but, more importantly, to offer students the possibility of experiencing the
spiritual dimension necessary for creating positive attitudes.
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Aims of the study
While selecting the topic of my dissertation, I set several goals both in the
theoretical and practical part of the study.

The aims of the theoretical part are:
4. To develop a brief summary of the history of alchemy from its beginnings to the
20th century, taking into account important personalities and milestones in its
development. To critically research available sources of foreign and domestic
literature. To comprehensibly divide its historical development into historical
stages according to typical indicators.
5. To describe the main theoretical principles that are characteristic for alchemy.
To find support for these basic standpoints in original texts and specialist
publications.
6. To identify didactic and psychological aspects which alchemy provides from its
essence.
Aims of the practical part:
4. To find the occurrence of alchemy and its definition and presentation by
researching available textbooks.
5. To discover the general public’s and high school chemistry teachers’ perception
of alchemy (their attitude, its goals). To map out the public’s knowledge of
characteristic alchemy data. To discover teachers’ motivation to educate
themselves by attending teacher training courses for alchemy.
6. The main aim is to reveal whether students exposed to an alchemic experiment
become more effective in presenting their knowledge of chemistry gained from
conducting it than students who were assigned the same experiment in a
traditional way.
The aims were developed from the below mentioned hypotheses, which I attempt
to verify in the study.
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The hypothesis for the theoretical part is the question of the possible significance of
alchemy in providing esoteric or spiritual education, resulting in students’ personal
development and a more effective educational process.



The practical part of the study verifies the hypothesis whether an alchemic
experiment can work as a didactic means to improve knowledge of chemistry.

Methodology
The theoretical part of the study mainly involved researching available literature
and processing the findings. The result is a text summarising both the latest current
findings from the history of alchemy whilst showing the historic approach to the topic. I
have identified the different stages in the evolution of alchemy, covering the period
from antiquity to the present day. Using original texts and specialist texts as a basis, I
have described the theoretical principles underlying alchemy whilst demonstrating the
potential influence of alchemy on students’ personal development.
In the practical part of the dissertation, I explored textbooks that are publically
accessible in Tábor to find out how and to what extent alchemy is covered in them. In
addition, using a Google Form, I surveyed the views of the general public and
Chemistry teachers. The research aimed to reveal whether alchemy is a potentially
motivating topic for both students and teachers. The last part consists of research carried
out in 10 classes, where one half of the students did the laboratory practical as a
traditional experiment and the other half as an alchemic experiment.

Results and discussion
The timeline and subdivision of the history of alchemy is shown in Figure 1.
Important personalities are discussed in the dissertation. In terms of the basic principles,
the most important is the theory of the elements, which has crossed from China through
India and into Europe. Aristotle’s teachings (384 – 322 B.C.) provided the groundwork
for Empedocles’ (490 – around 430 B.C.) theory of the four elements: water, fire, land
and air. Alchemy carries on from this idea. Substances are made up of these elements,
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always having two of the four elements (hot, cold, dry, wet). By changing one of the
qualities, the elements change and therefore the substance made from the elements as
well. Similarly, substances are later made up of a combination of sulphur and mercury
(salt). The stated construction of thought is the basis of transmutation, which was
scientific doctrine from the beginnings of alchemy up to the 18th century. Besides the
above mentioned chemical approach, the liturgical and spiritual framework is important
for alchemy. It dates back to ideas of Hermeticism, Gnosticism, Neoplatonism and
Kabbalah.
Alchemy in Chemistry didactics is based on the specific conditions that are set for
the practising students. Alchemy has its psychological roots in the psychology of C. G.
Jung (1875 – 1961). To explain the symbol effect, I proceeded from Michael Polanyi’s
(1891 - 1976) tacit knowledge and related studies that describe knowledge within the
bounds of theory of the so-called integrated sphere.
The practical part summarises the coverage of alchemy in Chemistry textbooks.
Reading the books brought me to the conclusion that alchemy is not abundant in
textbooks, being only of peripheral importance (mostly in the form of slogans providing
a short historical introduction to Chemistry). Tables 1 and 2, shown below, summarise
the results of the survey carried out on the general public and teachers.
The results of the research demonstrate that alchemy is an interesting topic for both
the general public and teachers. Almost 80% of teachers would participate in teacher
training in the area of alchemy. The research shows that alchemy can be a motivating
factor.
The experimental part of the study is summarised by the results in Table 3 and
Graphs 1 and 2.
The results of individual experiments, which compared the effectiveness of the
educational process and motivation factors, are not statistically conclusive (the
coefficient of variation of each quantitatively processed array ranges from 20 to 50%).
However, in all entries, the research showed better results for both knowledge and
motivation factors in the alchemic version of an experiment. This leads me to believe
that it demonstrates a positive trend in favour of the alchemic experiment. In order to
gain further evidence in favour of this trend, deeper qualitative research would be
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needed. Given the current conditions, this was not possible due to both organisational
and financial reasons.
The graphic arrangement clearly displays that the biggest difference was achieved
when judging students’ independent approach to their work. This trend could lead to the
opinion that, in terms of boosting student independence, alchemy has a positive
influence on a student’s personal development by leading him to become more
responsible for his own work and his education.

Conclusion
In the study, I have presented exact theories which demonstrate the possibility of
the positive influence of alchemy. The practical part was to provide documentary
evidence of the current state and initial conditions for alchemy in schools. It was
discovered that alchemy is covered by 99% of grammar school teachers and by 80% of
teachers at other high schools. Alchemy was mentioned by most of the teachers who
completed the questionnaire. Similarly, both students and teachers are relatively highly
motivated to engage themselves in the topic. The results provided by the second
practical and experimental part of the study are not statistically demonstrable on the
grounds of the evaluation methods which I used. However, they do show a clear
tendency that confirms both the applicability of alchemic didactic approaches and their
effectiveness.
I believe that alchemy is still a modern science. However, due to scientific
progress, its aims are changing, which is nothing new for alchemy. The current
alchemic approach to research focuses on working with substances, including inanimate
natural formations, like working in accordance with nature, whose beauty and
variability we marvel at. We learn patience and humbleness towards the laws of nature,
which we attempt to understand through experiments. An alchemist understands that he
can set off reactions and influence their progress whilst remaining aware that they are
still following the laws of nature, which he must respect. The certain spiritual value that
we can gain is a knowledge of the inevitability of these laws of nature and a knowledge
of the fact that we ourselves are a part of this world and that we ourselves are influenced
in a certain way by working with substances that surround us. An alchemist is aware
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that each change in a particular substance is part of a higher entirety that necessarily
influences its activities. It teaches us responsibility for the world around us and for the
way we share in its making or state. A change in our awareness can lead to a more
responsible approach both to nature and to ourselves and, as a result, to society on the
whole.
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