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Abstrakt 

Učitelé se v rámci výuky organické chemie setkávají s úseky učiva, které činí 

žákům větší problém při pochopení i osvojování daného učiva. Tato diplomová práce se 

v prvé řadě zabývá právě problémovými úseky učiva organické chemie v rámci výuky 

na gymnáziích. K přesnému vytipování konkrétních témat byl zvolen pedagogický 

výzkum. Na základě zjištěných informací byly navrženy a vytvořeny nové výukové 

materiály, jejichž prostřednictvím by se měla zvýšit efektivita výuky problémových 

úseků učiva v organické chemii, a tak i proces edukace žáků. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá metodikou pedagogického výzkumu, 

kurikulárními dokumenty, didaktickými prostředky a literární rešerší již definovaných 

problémových úseků učiva z učebnic organické chemie pro SŠ. Praktická část pak 

odhaluje výsledky realizovaného pedagogického výzkumu a analýzy učebnic. Hlavním 

výstupem práce je, kromě zjištěných skutečností, především soubor navržených 

výukových materiálů na konkrétní problémové úseky učiva organické chemie, jež 

témata zpracovávají odlišným způsobem a jinou metodou, než jsou běžně ve výuce 

vyučována. Nově vzniklé materiály, které okomentovalo několik SŠ učitelů chemie, 

nabízejí další alternativu, jak pojmout výuku vybraných témat z organické chemie. 
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na gymnáziu, pedagogický výzkum, analýza učebnic, výukový materiál, osvojování 

učiva, motivace žáků  



Abstract 

Teachers, while teaching, are facing to some sections of schoolwork which make 

serious problems to understand. The main task of this diploma thesis is solving the issue 

of organic chemistry on the field of Gymnasium. The pedagogical attitude was chosen 

for the selection of problem parts. New educational materials were purposed on  

the basis of gathered information and thanks to the research the efficiency of teaching 

the organic chemistry and its problematic parts should augment the undestanding of  

the problematic parts as well as the bettering of education. 

Theoretical part of the diploma thesis looks into the methodology of pedagogical 

research, curriculum documents, didactic methods and forms and literature exploration 

of defined problem parts of textbooks of organic chemisty for the high schools. 

Consequently, the practical part exposes results of the performed pedagogical research 

and the analyse of schoolbooks. Including noticed facts, the main output of the 

dissertation is the package of the new educational materials and various methods of 

education focused on the specific parts of the curriculum of organic chemistry, 

specificaly the set of the new instructional backgrounds solving the circumstances of 

organical chemistry. These educational materials and the proposed methods of education 

were also discussed with high school teachers. The new materials suggest different 

methods which offer the alternative to the commonly used practices of taught chemistry 

topics.  
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problem parts of study, problematic topics, organic chemistry, teaching of 

chemistry in highschool, pedagogical research, analysation of schoolbooks, educational 

materials, acquire the knowledge, motivation of students 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce vzešlo ze zájmu vyučujících chemie o konkrétní výukové 

materiály na určité úseky učiva organické chemie. 

Jedním z klíčových cílů práce bylo realizovat pedagogický výzkum a vytipovat 

tzv. „problémové úseky učiva“ resp. „problémové téma“ ve výuce organické chemie  

na gymnáziích. Autorka práce si tento klíčový pojem vymezila tak, že za problémový 

úsek učiva resp. problémové téma považují učitelé chemie takový úsek učiva resp. 

téma, které činí většině žáků ve výuce organické chemie problém s osvojením učiva. 

Pedagogický výzkum byl zásadní, neboť se díky němu odhalily konkrétní problémové 

úseky učiva v organické chemii, způsob výuky těchto témat, případně i malý zájem žáka 

o dané téma a zároveň i poptávka vyučujících po konkrétních výukových materiálech.  

Na toto zjištění navazuje hlavní cíl diplomové práce. Navrhnout a vytvořit 

výukové materiály pro učitele nebo pro žáky, které by usnadnily proces pochopení  

a osvojení problémových úseků učiva tím, že by jej žákům zprostředkovaly jiným 

způsobem než doposud. Výukové materiály byly zároveň koncipovány tak, aby žáka 

zaujaly, motivovaly a případně zvýšily žákův zájem o obor chemie i z pohledu běžného 

života. 

Teoretická část diplomové práce se věnuje objasnění pedagogického výzkumu, 

kurikulárních dokumentů, didaktických prostředků a literární rešerši učebnic chemie. 

Praktická část pak odhaluje výsledky realizovaného pedagogického výzkumu a popisuje 

návrh a zpracování výukových materiálů na konkrétní problémové úseky učiva 

organické chemie. 

  



10 

 

2 CÍLE PRÁCE 

Na základě zvoleného tématu diplomové práce byl stanoven hlavní cíl: 

 

 Navrhnout a vytvořit výukové materiály pro vytipované problémové úseky učiva 

v oblasti organické chemie. 

 

K dosažení hlavního cíle práce bylo formulováno několik dalších dílčích cílů:  

 

 Definovat pojem „problémový úsek učiva“ resp. „problémové téma“. 

 Uskutečnit pedagogický výzkum resp. řízený rozhovor s učiteli gymnázií  

a vytipovat problémové úseky učiva v oblasti organické chemie. 

 Provést literární rešerši konkrétních problémových úseků učiva v učebnicích 

organické chemie pro SŠ a gymnázia. 

 Na základě zjištěných informací vhodně navrhnout a vytvořit sadu výukových 

materiálů pro problémové úseky učiva v oblasti organické chemie. 

 Poskytnout tyto materiály vyučujícím na gymnáziích a zároveň zprostředkovat 

dostupnost těchto materiálů online. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Kapitola se věnuje problematice pedagogického výzkumu, analýze kurikulárních 

dokumentů, blíže pak vzdělávací oblasti Člověk a příroda a vzdělávacímu obsahu 

Chemie. Dále se v teoretické části práce objevuje vymezení klíčového pojmu 

„problémové téma“ a jeho postavení v rámci RVP. Jedna z kapitol se zaměřuje na téma 

Učebnice, její funkce a zároveň jsou stručně vysvětleny metody hodnocení učebnic. 

Teoretickou část uzavírá literární rešerše jednotlivých problémových témat z vybraných 

učebnic chemie. 

 

3.1 Pedagogický výzkum 

Pedagogický výzkum je součástí vědeckého oboru pedagogiky. Definovat 

pedagogický výzkum lze mnoha způsoby. Průcha1 uvádí, že předmětem pedagogického 

výzkumu je zkoumání edukační reality. Účelem takového výzkumu je systematicky 

popsat, analyzovat a objasnit různé jevy edukační reality či rozšířit poznatky  

o pedagogických jevech. Pedagogický výzkum má praktický charakter, tzn. že vychází 

z lidské praxe. Zároveň je stanovena etika pedagogického výzkumu, kterou dodržují ti, 

jež pedagogický výzkum provádějí. Účastníky pedagogického výzkumu jsou 

profesionální výzkumníci a naproti nim pak studenti nebo učitelé z praxe.1 

Lze rozlišovat dva typy výzkumu – kvalitativní a kvantitativní. Oba typy jsou 

založeny na sběru dat, jejich analýze a interpretaci, zároveň mohou používat shodné 

techniky k zjišťování dat (dotazník, pozorování, rozhovor). Rozdíl však spočívá 

v postupu získávání těchto dat, posloupnosti kroků, ve způsobu analýzy dat i jejich 

interpretaci.2 

Kvalitativní výzkum jde do hloubky, k jádru problému a jeho detailům, nesnaží 

se o generalizaci poznatků, ale klade důraz na porozumění zkoumaného problému. 

Probíhá na malé skupině respondentů, kteří svou charakteristikou nejlépe odpovídají 

řešenému výzkumnému problému. Získaná data nemusejí mít numerickou hodnotu, 

podstatu tvoří nematematický analytický postup. Cílem je porozumět zkoumanému 

problému a co nejlépe jej popsat. Charakter výzkumu je subjektivní, myšlenkový postup 

výzkumu je indukce. Tento typ výzkumu neověřuje již existující teorie, ba naopak 

utváří teorie nové.3 
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Kvantitativní výzkum primárně pracuje s numerickými údaji, plošně zkoumá 

jevy a generalizuje poznatky, neboť pracuje s velkou skupinou respondentů. Výzkumník 

je nestranný, výsledky objektivní a myšlenkový postup výzkumu je dedukce. 

Kvantitativní výzkum ověřuje platnost existujících teorií.3 

3.1.1 Etapy pedagogického výzkumu 

Na počátku pedagogického výzkumu stojí výběr tématu výzkumu, poté by měl 

být stanoven výzkumný problém resp. hypotéza. Z hlavního i dílčích problémů 

výzkumu vyplývají cíle výzkumu. Realizaci výzkumu ještě předchází prostudování 

bibliografie k danému tématu. V návaznosti na výzkumný problém a cíle se volí vhodná 

empirická metoda, díky níž bude pedagogický výzkum proveden. Následuje sběr dat, 

údajů, jejich zpracování, vyhodnocení a nakonec interpretace závěrů. Na základě 

závěrů, které vyplývají z pedagogického výzkumu, jsou potvrzeny nebo vyvráceny 

předem stanovené výzkumné problémy resp. hypotézy. Závěry jsou rovněž vztaženy 

ke stanovenému výzkumnému problému resp. cílům.2 

Výzkumný problém je definován na počátku výzkumu. Často je účelné vyjádřit 

problém ve formě otázky, na níž neznáme odpověď. Tento fakt směřuje k realizaci 

výzkumné činnosti a ta vede k získání nového poznání. Definování výzkumného 

problému předchází teoretická analýza založená na studiu odborné literatury v dané 

oblasti. Též je nezbytné znát metody, jimiž lze problém řešit.4 

Výzkumná hypotéza je předpoklad, jenž vychází ze známých poznatků, ale 

zároveň překračuje jejich hranice tím, že vytváří závěry. Avšak pravdivost závěrečného 

tvrzení není prokázána. K potvrzení či vyvrácení stanovených závěrů slouží výzkum. 

Hypotézu formuluje subjektivně autor výzkumu, čímž vnáší do výzkumu vlastní 

pohled.4,5 

Výzkumná metoda je způsob získávání poznatků, dat a materiálů za účelem 

objasnit zkoumaný problém, splnit cíle a potvrdit či vyvrátit stanovenou hypotézu. 

Úroveň výsledků výzkumné práce též závisí na adekvátním výběru metod a metodické 

úrovni jejich aplikace.2,6 
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Skalková5 dělí metody pedagogického výzkumu následovně: 

- metoda pozorování 

- metoda experimentální 

- metoda dotazníková 

- metoda rozhovoru 

- obsahová analýza pedagogických dokumentů 

- vybrané techniky měření v pedagogických výzkumech 

 

Pelikán4 navíc doplňuje projektivní metodu/ rozbor produktů činnosti  

a případovou studii, kazuistiku. 

V souvislosti s povahou a zaměřením výzkumu v této diplomové práci budou 

blíže popsány následující metody výzkumu: dotazníková metoda, metoda rozhovoru  

a obsahová analýza pedagogických dokumentů. 

3.1.2 Metody pedagogického výzkumu 

3.1.2.1 Dotazníková metoda 

Jedná se o metodu výzkumného šetření, která je založena na sběru údajů  

o respondentovi, jeho názorech a mínění vůči problému, na který se výzkumník ptá. 

Tyto informace jsou zaznamenávány písemně do samotného dotazníku a mohou být 

zjišťovány od velkého počtu osob. Dotazník je považován za nástroj kvantitativního 

výzkumu. Nevýhodou dotazníkového šetření bývá neporozumění otázce respondentem, 

nemožnost se doptat na otázku a problematické shánění respondentů.7 

 

Dotazník tvoří různé druhy otázek. Gavora7 tyto otázky rozdělil podle jejich charakteru: 

- uzavřené – respondent vybírá z již stanovených možností 

- polouzavřené – respondent volí z již stanovených možností, ale má možnost 

vlastního vyjádření se k otázce 

- otevřené – respondent odpovídá vlastními slovy 

- škálové – zjišťují míru vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu (Likertovy škály, 

numerické škály) 

- testové – úlohy s výběrem odpovědí, přiřazovací nebo doplňovací úlohy 
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3.1.2.2 Metoda rozhovoru (interview) 

Interview neboli rozhovor je metoda výzkumu, jež se zakládá na verbální 

interakci výzkumníka s respondentem (individuální rozhovor) či s více respondenty 

(skupinový rozhovor). Jedná se o druh explorační metody, kdy se výzkumník táže  

na přesně definované otázky tzv. strukturovaný rozhovor, případně mění pořadí otázek  

a klade otázky doplňující tzv. polostrukturovaný rozhovor. Pokud má výzkumník pouze 

teoretický obsah otázek, ale utváří jejich znění a pořadí na místě rozhovoru, jedná se  

o tzv. nestrukturovaný rozhovor. Výhodou rozhovoru je možnost zaznamenat nejen 

fakta, ale i postoje respondentů, bezprostředně reagovat na odpovědi a doplňovat 

otázky. Tímto způsobem se výzkumník dostává do detailu problematiky a jedná se tedy 

o metodu kvalitativního výzkumu. Nevýhodou takového výzkumu je vysoká časová  

i finanční náročnost, nároky na zkušenosti a dovednosti tazatele a neanonymní 

dotazování. 3,6,7 

3.1.2.3 Obsahová analýza dokumentů 

Metoda kvalitativního i kvantitativního výzkumu, jež zkoumá obsah dokumentu 

podle předem stanovených cílů a kritérií. Analýze mohou být podrobeny osobní i úřední 

dokumenty, výstupy z masmédií, virtuální či předmětná data. Nevýhodou obsahové 

analýzy je zatíženost chybou výzkumníka i časová náročnost.5 

 

3.2 Analýza kurikulárních dokumentů 

Národní program rozvoje vzdělávání neboli Bílá kniha je stanovena ve školském 

zákoně (zákon č. 561/2004 Sb.) a formuluje vládní strategii v oblasti vzdělávání a je 

pojata jako systémový projekt, který formuluje myšlenková východiska, obecné záměry 

a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy  

ve střednědobém horizontu. Z ní poté vychází konkrétní plány v úzkém i širším směru 

vzdělávání. Bílá kniha je otevřený dokument, jenž je kriticky zkoumán, revidován  

a obnovován. Jelikož dokument vychází z konceptu ucelené a integrující se vzdělávací 

soustavy, je rozdělen na tři hlavní částí: předškolní, základní a střední vzdělávání dětí  

a mládeže od 3 do 19 let. Dokument navíc zahrnuje tzv. terciární vzdělávání  

na vysokých či vyšších odborných školách a vzdělávání dospělých osob.8 
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Rámcově vzdělávací program (dále jen RVP) stanovuje normy pro obecný 

rámec jednotlivých etap vzdělávání (předškolní, základní, střední vzdělávání) a tím 

definuje předpokládanou úroveň vzdělávání všech studentů.9 

Na školní úrovni jsou pak Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), jež se řídí 

státními kurikulárními dokumenty (Národním programem rozvoje vzdělávání a RVP). 

Jednotlivé body ŠVP jsou tedy vypracovány každou školou zvlášť za předpokladu 

dodržení zásad RVP a v rámci jednotlivých škol se ŠVP liší. Odlišnost ŠVP  

u jednotlivých škol vede k možnosti profilovat školu a specializovat ji vůči jiným 

školám.8,9 

3.2.1 Rámcově vzdělávací program pro gymnázia9 

RVP G9 je založen na následujících principech:  

- je určen pro tvorbu ŠVP na čtyřletých gymnáziích a vyšším stupni víceletých 

gymnázií 

- stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy gymnázií 

- specifikuje úroveň klíčových kompetencí 

- vymezuje závazný vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo 

- zařazuje do vzdělávání průřezová témata 

- podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu  

- umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

- je podkladem při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup  

do středního vzdělávání 

 

Klíčové kompetence dle RVP G9: 

Klíčové kompetence lze považovat za souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot nezbytných pro rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Díky 

komplexnímu procesu vzdělávání je žákům umožněno nabýt klíčové kompetence, které 

uplatní v následujícím studiu i budoucím životě. 

 

  



16 

 

Klíčové kompetence absolventa gymnázia dle RVP G9:  

- kompetence k učení 

- kompetence k řešení problémů 

- kompetence komunikativní 

- kompetence sociální a personální 

- kompetence občanská 

- kompetence pracovní 

 

 Vzdělávací obsah v RVP G je rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí: Jazyk  

a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk  

a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Informatika  

a informační a komunikační technologie.9 

 Vzdělávací oblasti jsou v úvodu charakterizovány dle svého vzdělávacího 

obsahu a zahrnují cíle zaměření vzdělávací oblasti, které vedou ke vzdělávání žáka 

směrem k získávání klíčových kompetencí. Učivo je v RVP G strukturováno  

do tematických okruhů.9 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda si klade za cíl vést žáka k hledání, poznávání 

a využívání přírodních zákonitostí a zároveň ho směřovat k uvědomění si souvislostí 

mezi poznanými aspekty. S tím souvisí i velký důraz na komplexní a interdisciplinární 

přístup v metodologii výuky. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací 

obory: Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie a Geologie, k nimž je definován vzdělávací 

obsah (učivo a očekávané výstupy).9 

Vzdělávací obor Chemie dělí RVP G na čtyři části: obecná, anorganická, 

organická chemie a biochemie.9 

Konkrétní rozsah, obsah, formu i časový plán výuky na jednotlivých gymnáziích 

stanovuje vždy individuální Školní vzdělávací program (ŠVP), který vychází ze zásad 

stanovených v příslušném RVP. ŠVP by měl naplňovat očekávané výstupy, jež jsou 

závazně definovány v RVP. Očekávané výstupy vyjadřují, jaké úrovně osvojení učiva 

mají žáci na konci vzdělávání na gymnáziu v daném oboru dosáhnout.9 
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Očekávané výstupy žáka v organické chemii jsou dle RVP G9 následující: 

- žák zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku významné pro strukturu organických 

sloučenin 

- žák aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu 

sloučenin s možností využití triviálních názvů 

- žák charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné 

zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní 

prostředí 

- žák aplikuje znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech 

- žák využívá znalosti základů kvalitativní a kvantitativní analýzy k pochopení 

jejich praktického významu v organické chemii 

 

Učivo organické chemie dle RVP G9 zahrnuje následující témata: 

- uhlovodíky a jejich klasifikace 

- deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace 

- heterocyklické sloučeniny 

- syntetické makromolekulární látky 

- léčiva, pesticidy, barviva a detergenty 

 

3.3 Didaktické prostředky 

Edukační proces směřuje k výchovně vzdělávacím cílům. Během edukačního 

procesu dochází k vzájemnému působení několika činitelů: interakce mezi žákem, 

učitelem, obsahem výuky a didaktickými prostředky.10 

Pojem didaktický prostředek lze definovat různě, např. Maňák10 říká, že  

za didaktické prostředky lze považovat soubor materiálních (učebnice, pracovní listy 

apod.) a nemateriálních (znalosti, metody apod.) prostředků, jež pomáhají k dosažení 

vzdělávacích cílů a zvyšují tak samotnou efektivitu výuky.10 

3.3.1 Výukové materiály 

Výukový materiál lze považovat za materiální didaktický prostředek, který má 

tištěnou či elektronickou podobu nebo pomůcku určenou k realizaci např. 

demonstračních či žákovských pokusů.11 
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Za nejstarší typ výukového materiálu lze pokládat učebnici, poté učební 

pomůcky v materializované podobně (modely, přístroje apod.) a nyní i výukové 

materiály využívající informační a komunikační technologie.12 

3.3.1.1 Učebnice 

Učebnice je prvkem kurikulárního projektu, též materiální didaktický prostředek 

určený ke vzdělávání žáků. V neposlední řadě je učebnice školním didaktickým textem. 

Učebnici lze považovat za druh edukačního média, které hraje hlavní roli v edukačním 

procesu, do něhož jsou zapojeny dva subjekty: učitel a žák. Učitel může podle učebnice 

plánovat učivo pro žáky, ale zároveň ji použít k prezentaci konkrétního obsahu  

ve výuce. Žáci díky učebnici nabývají nejen vědomostí, ale i postojů a hodnot.13,14  

 

Funkce učebnice15: 

- prezentovat informace 

- motivovat žáky k učení 

- koordinační funkce 

- funkce řízení žákova učení, vedení žáka 

- sebehodnocení žákova učení 

- diferencovaný přístup 

- utváření žádoucích postojů a hodnot 

 

Strukturní prvky učebnice12: 

1) výkladové složky (prezentace učiva):  

- výkladový text (základní a objasňující text, vzorové úlohy, aplikace učiva  

v praxi, přehledy poznatků, shrnutí) 

- doplňující text (motivační text uvozující učivo, rozšiřující poznatky, historické 

poznámky, ilustrační příklady, doplňující přílohy apod.) 

- vysvětlující text (vysvětlení původu cizích slov, poznámky pod čarou, texty  

pod obrázky)  

2) obrazový materiál 

- navazuje na věcný obsah výkladových složek (vyobrazení experimentů, modely) 

- doplňující ilustrace volně navazující na výkladové složky (např. motivační 

fotografie a kresby, portréty významných vědců apod.) 

- grafické symboly usnadňující orientaci ve struktuře učebního textu 



19 

 

3) nevýkladové složky (řídící vyučování a učení) 

- procesuální aparát (otázky, úlohy, odpovědi a řešení, návody k žákovským 

činnostem) 

- orientační aparát (nadpisy, odkazy na předchozí text, rejstřík, obsah) 

3.3.1.2 Pracovní listy 

Užitečnost a přínos pracovních listů ve výuce spočívá v tom, že aktivizují žáka  

a usměrňují proces výuky a též vedou k osvojování nového učiva. Zakládají jistou 

edukační situaci, podmiňují její formu, organizaci a průběh. Aby pracovní list naplnil 

svou podstatu ve výuce, musí sledovat didaktická pravidla, zákonitosti procesu učení  

a směřovat k cílům daného tématu. Pracovní listy mohou být považovány za atraktivní 

didaktický materiál, neboť zvyšují žákovu pozornost a sdělují učivo individuálně.16 

V pracovním listu se objevuje učební text sdělující žákovi nové informace 

(učivo, zajímavosti apod.). Žák pochopí psaný text a je schopen s těmito získanými 

informacemi následně pracovat a využívat jich při řešení učebních úloh, jejichž řešení je 

úzce spjato s nově nabytými znalostmi. Učební úlohy a konkrétní úkoly lze považovat 

za klíčové elementy pracovních listů, neboť řídí učení a aktivizaci žáka, rozehrávají 

edukační proces a podmiňují jeho dynamiku při práci s pracovním listem.16 

 

Dle formy a obsahu můžeme pracovní listy rozdělit do tří skupin17: 

- informační pracovní listy charakteristické velmi obsáhlými informacemi 

k tématu 

- aktivizující pracovní listy složené z konkrétních učebních úloh a úkolů 

- kombinace informačních a aktivizujících pracovních listů obsahující jak učební 

texty, tak učební úlohy a úkoly 

 

3.3.1.3 Prezentace v programu MS PowerPoint 

Prezentace vytvořená nejčastěji v programu MS PowerPoint (formát pptx.) patří 

mezi nejoblíbenější didaktické prostředky. Program MS PowerPoint umožňuje  

do prezentace zařadit text, obrázky, tabulky, grafy, animace, zvuky, videa  

a multimediální prvky.12 
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Při tvorbě prezentací musí být zohledněno několik zásad, aby prezentace splňovala 

didaktické zásady a principy12: 

- jasně stanovené téma a cíl prezentace 

- posloupnost hlavních myšlenek a stručnost 

- graficky střídmá šablona, pozadí, správná velikost textu 

- přiměřená míra vizuálních efektů a vhodná volba obrazového materiálu 

- vyučující text promyšleně komentuje 

- prezentace představuje studijní materiál pro žáka, který by měl mít k dispozici 

3.3.2 Výukové metody 

Prostřednictvím výukových metod lze dosáhnout edukačních cílů. Výuková 

metoda je uspořádaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka  

a jejich vzájemná interakce. Výuková metoda slouží jako prostředek k předání učiva 

žákům a podněcuje je k autoregulaci jejich učení.18 

 

Klasifikace výukových metod dle Maňáka a Švece19: 

- klasické výukové metody (slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-

praktické) 

o vyprávění, výklad, přednáška, práce s textem, rozhovor, diskuze, 

předvádění, pozorování, práce s obrazem, instruktáž 

o napodobování, laborování, experimentování, vytváření dovedností, 

produkční metody 

- aktivizující výukové metody 

o diskuze, problémové učení, situační metody, inscenační metody, 

didaktické hry  

- komplexní výukové metody resp. formy výuky 

o frontální, skupinová, kooperativní, individuální, individualizovaná, 

projektová výuka, kritické myšlení, brainstorming, otevřené učení, učení 

v životních situacích 
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3.3.2.1 Diskuze 

Forma komunikace mezi učitelem a žáky navzájem, kdy dochází k výměně 

názorů na dané téma dle svých dosavadních znalostí, které jsou podloženy následnou 

argumentací. Diskuze vede k řešení daného problému. Předpokladem kvalitní diskuze je 

vhodně zvolené téma a zaměření na cíl, průběh diskuze řídí vyučující, člení ji  

do jednotlivých fází (vymezení tématu, výměna názorů, argumentace, shrnutí), 

dostatečná znalost tématu, příznivé klima třídy.19 

3.3.2.2 Skupinová výuka 

Skupinová výuka je charakteristická flexibilním uspořádáním žáků dle velikosti 

skupiny i charakteru úloh, které jsou skupinám zadávány. Během skupinové výuky žáci 

spolupracují a řeší náročnější úlohy nebo problém, mají dělbu práce, sdílejí názory, 

zkušenosti, vzájemně si pomáhají a nesou též individuální zodpovědnost za výsledky 

společné práce. Dochází přitom k pozitivní závislosti členů skupiny, protože každý má 

svůj díl na úspěchu celku.19 

3.3.2.3 Projektová výuka 

Projektovou výuku neboli učení v projektech lze vymezit jako komplexní 

praktickou úlohu (téma, problém) spojenou se životní realitou. Řešení spočívá 

v teoretické i praktické činnosti žáka a vede k vytvoření výstupního projektu. 

Projektová výuka má několik fází. Na počátku se definují cíle a plán jejich řešení. Podle 

toho je i stanoven časový rozsah projektové výuky, což může být několik hodin nebo  

i dnů. Následuje fáze realizace plánu, provádí se kritické pozorování, měření, 

dokumentace. Na závěr dojde k vyhodnocení projektu, zveřejnění zjištěných výsledků  

a celkové hodnocení práce na projektu.19 

Přednosti projektové výuky jsou především větší motivace žáka a dochází 

k posilování klíčových kompetencí ve větším rozsahu než při běžné výuce. Žákům se 

při projektové výuce navíc rozvíjí vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost  

i sebedůvěra.19 
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3.3.2.4 Kritické myšlení 

Výuková metoda, která vede žáka k aktivnímu učení a zasahuje celou jeho 

osobnost. Kritické myšlení lze popsat jako činnost, nástroj, který usměrňuje žáka  

od povrchního k hloubkovému učení, k porozumění, k odhadování souvislostí, 

formulování vlastních otázek, k hlubší analýze a k vyústění vlastních závěrů. Jedná se  

o tzv. třífázový model učení, který zahrnuje myšlenkové procesy, rozhodování a řešení 

problému.19 

3.3.2.5 Brainstorming 

Klíčovým principem této výukové metody je produkce velkého množství nápadů 

a návrhů pro řešení stanoveného problému a to v relativně krátké době. Následně 

dochází k posouzení všech nápadů a k návrhu řešení daného problému. Během 

brainstormingu se nepřipouští kritika, panuje volnost v produkci nápadů, vše se zapisuje 

a vzájemně se žáci inspirují k dalším nápadům.19 

 Zajímavým typem brainstormingu je tzv. metoda 365. Znamená to, každý člen 

skupiny vymyslí tři nápady, každá skupina je o šesti členech a doba produkování 

nápadů je pět minut.19 

 

3.4 Metody hodnocení učebnic  

Hodnocení učebnic spadá v podstatě pod obsahovou analýzu dokumentu. Jedná 

se o metodu pedagogického výzkumu, pro kterou byla stanoveny pravidla a postupy.20 

Doleček20 uvádí, že pro hodnocení didaktického textu lze vycházet 

z didaktických požadavků, které by měly být respektovány při jeho tvorbě. Naopak 

Průcha13 říká, že pro hodnocení učebnic lze použít dva parametry: rozsah a obtížnost 

výukového textu. Obtížnost lze spatřit v několika atributech textu. Jedná se o tzv. 

syntaktický faktor, sémantický faktor a faktor odborné informace. Analyzovat konkrétní 

obtížnost pak lze pomocí určitých škál, pomocí otázek kladeným osobám, jež text četli, 

reprodukováním hlavních myšlenek textu nebo doplňováním slov vynechaných z textu 

dle určitého principu. Průcha13 v publikaci z roku 1998 uvádí, že u učebnice lze zkoumat 

její vlastnosti (komunikační, obsahové, ergonomické), fungování (v učení a vyučování, 

názory, postoje uživatelů k učebnici), výsledky a efekty (změny ve vědění, hodnotách  

a postojích), predikci fungování a modifikaci parametrů.
13,20
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Při hodnocení učebnic se užívá nejčastěji dvou technik21: 

- aplikace vzorců čtivosti – měření obtížnosti, zajímavosti, přístupnosti 

- používání rastrů – seznam hodnotících kritérií 

 

Metody hodnocení učebnic dle Sikorové21: 

- statistické 

- obsahové analýzy 

- dotazníkové 

- observační 

- testovací 

- experimentální 

- komparativní (porovnávání různých druhů učebnic z určitého hlediska  

resp. kritéria) 

 

Za předpokladu využití rastrů, tedy komparativní metody založené na hodnocení 

učebnic pomocí stanovených kritérií je potřeba stanovit, jak daná kritéria přesně 

definovat. Touto problematikou se zabývala Sikorová.21 Díky jejímu výzkumu, který byl 

proveden mezi učiteli základních a středních škol, vznikl přehled pěti hlavních kategorií 

s kritérii podle jejich důležitosti pro hodnocení učebnic za účelem jejich výběru. 

Jednotlivá kritéria jsou během analýzy hodnocena pomocí bodové škály. 

1. kategorie: přehlednost, přiměřená obtížnost a rozsah, odborná správnost 

2. kategorie: motivační charakteristiky, řízení učení, obrazový materiál 

3. kategorie: shoda s kurikulárními dokumenty, cena, ergonomické a typografické 

vlastnosti 

4. kategorie: doplňkové texty a materiály, hodnoty a postoje, diferenciace učiva  

a úloh 

5. kategorie: zpracování učiva 

 

Problematika formulace kritérií poukazuje na mnoho úskalí. Jedná se o příliš 

obecnou, mnohoznačnou nebo nepřesnou formulaci, nadbytečné množství kritérií  

a jejich překrývání. Jedním z problémů je i obtížná objektivita výzkumníka během 

hodnocení.21 
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Při hodnocení učebnice v praxi je dobré se komplexně zaměřit na přehlednost  

a logické uspořádání učebnice, přiměřenou obtížnost a rozsah učiva. V neposlední řadě 

je důležité zhodnotit odbornou správnost.21 

3.4.1 Analýza učebnic chemie 

Pro analýzu středoškolských učebnic chemie bylo vybráno celkem pět resp. šest 

učebnic, které jsou dle výzkumu Huvarové22 nejčastěji používány. Jednotlivé učebnice 

lze seřadit sestupně dle četnosti používání. Tou nejčastěji používanou učebnicí  

pro výuku organické chemie je Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl23 a 3. díl24. Dále 

pak Přehled středoškolské chemie25, Odmaturuj z chemie26,  

Chemie II pro gymnázia /organická a biochemie/27, Chemie v kostce II pro střední 

školy.28 

Učebnice chemie jsou nejprve posouzeny dle formátu vazby, struktury kapitol  

a textu, poté následuje analýza jednotlivých problémových témat v daných učebnicích. 

3.4.1.1 Obecná charakteristika vybraných učebnic 

 

1. a)   Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl23 

Autoři: Mareček Aleš, Honza Jaroslav  

Nakladatelství: Olomouc  

Rok vydání: 1998  

ISBN 80-7182-056-3  

Učebnice (Obr. 1) má nestandardní formát o něco 

větší než je A5 a 231 stran. Organická chemie je rozdělena  

do sedmi kapitol a autor jí věnuje druhou polovinu učebnice. 

Text i ilustrace jsou černobílé. Kapitoly a důležité informace 

nebo nové pojmy jsou zvýrazněny tučně. Vnější okraje stran 

lemují linie, za nimiž autor uvádí odkazy na názvy resp. 

obsah odstavců. 

 

  

Obrázek 1: Chemie pro čtyřletá 

gymnázia 2. díl (převzato z cit. 
I
) 
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b) Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl24 

Autoři: Mareček Aleš, Honza Jaroslav  

Nakladatelství: Olomouc  

Rok vydání: 2000  

ISBN 80-7182-057-1  

Učebnice (Obr. 2) má nestandardní formát o něco větší 

než je A5 a 250 stran. Organická chemie je rozdělena  

do patnácti kapitol a učivo je zařazeno do první poloviny 

učebnice. Text i ilustrace jsou černobílé. Kapitoly a důležité 

informace nebo nové pojmy jsou zvýrazněny tučně. Vnější 

okraje stran lemují linie, za nimiž autor uvádí odkazy na 

názvy resp. obsah odstavců. 

 

 

2. Přehled středoškolské chemie25 

Autoři: Vacík Jiří a kolektiv 

Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství 

Rok vydání: 1990  

ISBN 80-04-22463-6  

Učebnice (Obr. 3) má nestandardní formát o něco 

málo větší než je A5 a 365 stran, celkově dělí středoškolské 

učivo chemie do šesti velkých okruhů. Organická chemie 

(okruh 4) se dělí na pět kapitol a jednotlivé podkapitoly. Vše 

je strukturováno na základě číselné řady. Čísla a popisy 

obrázků jsou zvýrazněny červenou barvou, ostatní text je 

černou barvou. 

 

 

  

Obrázek 2: Chemie pro čtyřletá 

gymnázia 3. díl (převzato z cit. 
II

) 

Obrázek 3: Přehled středoškolské 

chemie (převzato z cit. 
III

) 
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3. Odmaturuj z chemie26 

Autoři: Benešová Marika, Satrapová Hana  

Nakladatelství: Didaktis  

Rok vydání: 2002  

ISBN 80-86285-56-1  

Učebnice (Obr. 4) má nestandardní formát o něco 

větší než je A5 a 208 stran. Přehled celé chemie pro SŠ je 

rozdělen do 38 kapitol, vše je barevně i číselně odděleno. 

Každá strana obsahuje v pravé části úzký sloupec 

s poznámkami, každá z poznámek je doplněna grafickými 

symboly (např. tužka = napiš si, oko = odkaz na jinou 

kapitolu s podobným či shodným tématem). Na úvod kapitoly 

je v tomto sloupci zahrnuta i osnova celé kapitoly. 

 

 

4. Chemie II pro gymnázia /organická a biochemie/27 

Autoři: Kolář Karel, Pospíšil Jiří  

Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství  

Rok vydání: 2005  

ISBN 80-723-5283-0 

Učebnice (Obr. 5) je vyrobena ve standardním 

formátu A4 a má 128 stran. Autor rozdělil organickou část 

chemie do 10 kapitol (dalších 8 kapitol je biochemie). 

Posledních pět stran učebnice tvoří příloha. Jednotlivé 

kapitoly jsou barevně i číselně rozděleny, text celé učebnice 

autoři koncipovaly do dvou sloupců na jedné A4. V každé 

kapitole lze najít blok tzv. Otázky a úkoly. Zajímavosti či 

nadstavbové učivo je napsáno menší velikostí písma a vyskytuje se různě napříč 

kapitolou. V učebnici se často vyskytují modré body, které směřují žáka k vlastní 

činnosti. Jedná se o vyhledávání doplňujících informací, odkaz na předešlé kapitoly či 

učivo a také návody k pokusům. Pokud se jedná o pokus, u modrého bodu je v rámečku 

velké P a číslo pokusu. 

 

 

Obrázek 4: Odmaturuj z chemie 

(převzato z cit. 
IV

) 

Obrázek 5: Chemie pro gymnázia 

II (převzato z cit. 
V
) 
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5. Chemie v kostce II pro střední školy28 

Autoři: Růžičková Květoslava, Kotlík Bohumil  

Nakladatelství: Fragment  

Rok vydání: 2013 

ISBN 978-80-253-1962-8  

Učebnice (Obr. 6) má nestandardní formát o něco větší 

než je A5 a 220 stran. Přehled celé chemie pro SŠ je rozdělen 

do 14 kapitol, vše je přehledně členěno a barevně odlišeno. 

Každá kapitola a popř. i jednotlivá témata obsahují barevně  

i graficky odlišené rámečky: „zapamatuj si“, „zajímavost“, 

„poznámka“, „odkaz“. Tyto doplňující tabulky vstupují  

v různých místech do přehledu učiva a motivačním způsobem 

jej doplňují nebo pomáhají v orientaci tím, že např. odkazují na jiná témata, v nichž se 

student může setkat se shodnou problematikou. 

 

3.4.1.2 Analýza problémových témat z vybraných učebnic chemie 

 

1) INDUKČNÍ A MEZOMERNÍ EFEKT 

Autoři učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl23 rozvádějí téma 

indukčního a mezomerního efektu ve stejnojmenné kapitole na sedmi stranách. Nejprve 

je zde popsán vliv elektronegativity na posun elektronů, dále pak +I efekt a –I efekt  

a znázornění indukčního efektu v molekule pomocí šipek. Na konci teoretické části 

indukčního efektu autoři pro představu uvádějí tabulku s některými zástupci atomů či 

molekul, jež vykazují +I efekt či –I efekt. V návaznosti na teorii zároveň odkazují  

na konkrétní příklady (mravenčí, octová a flouroctová kyselina). 

V úvodu tématu mezomerního efektu autoři nejprve vysvětlují pojmy: 

kumulované, konjugované a izolované systémy dvojných vazeb v organických 

sloučeninách. V souvislosti s konjugovaným systémem dvojných vazeb odkazují autoři 

na delokalizaci π-elektronů a přes toto téma vstupují do charakteristiky aromatického 

stavu v případě molekuly benzenu. Až poté je vysvětlen mezomerní efekt. +M efekt je 

slovně popsán a graficky znázorněn elektronovými vzorci chlorethenu a anilinu,  

–M efekt je popsán stejným způsobem, nejprve slovně a též znázorněn pomocí 

Obrázek 6: Chemie v kostce 

(převzato z cit. 
VI

) 
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elektronových vzorců dvou sloučenin: prop-2-ennitril a nitrobenzen. V textu lze najít, že 

mezomerní efekt v případě aromatického systému ovlivňuje reaktivitu do poloh orto-/ 

meta-/ para- dle typu substituentu. Na konci celé kapitoly je tabulka s přehledem 

substituentů, které vykazují +M efekt nebo –M efekt. 

 

V učebnici Přehled středoškolské chemie25 spadá indukční a mezomerní efekt 

do kapitoly Reakční mechanismy a oba efekty jsou vysvětleny celkem na dvou stranách, 

přičemž indukční efekt zabírá jen jednu čtvrtinu textu.  

Autoři krátce vysvětlují kladný a záporný indukční efekt. +I efekt a –I efekt 

přibližují pomocí kyselosti chloroctové kyseliny ve srovnání s octovou kyselinou, popis 

doplňuje vzorec chloroctové kyseliny včetně šipek symbolizujících –I efekt. 

Mezomerní efekt je vysvětlen, včetně příčin a důsledků jeho existence,  

a demonstrován na graficky znázorněných sloučeninách vinylchloridu (+M efekt)  

a nitromethanu (–M efekt). U obou vzorců je posun elektronů znázorněn šipkou. Autoři 

se blíže věnují důkazu delokalizace elektronů, rozdílu kyselého charakteru u alkoholů  

a fenolů. Jako další přiklad autoři uvádějí anilin, neboť nevazebný elektronový pár 

dusíku je delokalizován s π-elektrony benzenového jádra, což zvyšuje elektronovou 

hustotu v polohách ortho- a para-. Na závěr autoři zmiňují shodnost termínu mezomerní 

efekt s termínem rezonanční efekt. 

 

Téma indukčního a mezomerního efektu je v učebnici Odmaturuj z chemie26 

zařazeno do tématu Areny v rámci jejich reakcí. Indukční efekt je vztažen k posunu  

σ elektronů, mezomerní efekt k posunu π-elektronů. U +M efektu je doplněno, že svým 

působením zvýší elektronovou hustotu v polohách ortho- a para- a benzenové jádro je 

v těchto polohách přístupnější substituci. –M efekt naopak zvyšuje pravděpodobnost 

substituce do polohy meta-. Pokud se zmínka o indukčním či mezomerním efektu objeví 

jinde v textu, v poznámce je vždy odkaz na tuto stranu s celkovým vysvětlením.  

 

Autoři učebnice Chemie II pro gymnázia27 pojmenovali téma „Substituční 

efekty“ a vysvětlují tyto chemické jevy po přehledu reakčních mechanismů v závěrečné 

příloze učebnice. Autoři indukční efekt vysvětlují tak, že se jedná o efekt, který se 

přenáší po vazbách σ v nasycených sloučeninách a je kladný v případě dodávání 

elektronů reakčnímu centru, záporný v případě odebírání elektronů reakčnímu centru. 

Mezomerní efekt, též kladný a záporný, se přenáší po π-vazbách popř. za účasti volných 
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elektronových párů v nenasycených konjugovaných nebo aromatických systémech. 

Principem je opět dodávání či odnímání elektronů reakčnímu centru. Poté následuje 

ukázka konkrétních příkladů pro jednotlivé substituční efekty, každý vzorec sloučeniny 

doplňují šipky, které symbolizují, zdali se jedná o kladný či záporný, indukční či 

mezomerní efekt. Téma efektů se v kapitolách již dále nevysvětluje, pouze uvádí další 

příklady a souvislost mezi efektem a reaktivitou sloučeniny. 

 

Chemie v kostce28 zahrnuje kapitolu Základy organické chemie, která vysvětluje 

v jejím závěru polaritu vazby a její důsledek, tedy indukční efekt. Vše je vysvětleno  

a vztaženo na polarizaci sigma vazby a jsou uvedeny konkrétní příklady atomů či 

skupin atomů, které vykazují záporný indukční efekt (–I efekt). Stejně tak autoři 

popisují a uvádějí atomy či skupiny atomů vykazující kladný indukční efekt (+I efekt). 

Mezomerní efekt je odvozený od posunu elektronů po konjugovaném systému se 

vztahem na rozdíl elektronegativit. Opět jsou vypsány atomy či skupiny atomů mající 

kladný (+M efekt) a záporný (–M efekt) mezomerní efekt. Poslední věta dodává, že 

atomy či skupiny atomů mohou při konjugaci uplatňovat zároveň i svůj indukční efekt. 

 

2) REAKČNÍ MECHANISMY 

Na úvod organické chemie autoři učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia  

2. díl23 vyložili kapitolu Klasifikace organických reakcí, v níž jsou popsány homolytické 

a heterolytické reakce, vždy doplněny obecnými i konkrétními racionálními či 

elektronovými vzorci. Následuje dělení chemických reakcí podle charakteru přeměn  

na substrát. Autoři zde uvádějí princip následujících reakcí: substituce, eliminace, adice 

a přesmyk. Reakce jsou znázorněny na schematické jednoduché reakci bez detailního 

rozpisu reakčního mechanismu. Reakčním mechanismům je věnováno celkem pět stran. 

Detailnější slovní popis reakčních mechanismů a znázornění konkrétních reakcí pomocí 

racionálních či elektronových vzorců je uvedeno u jednotlivých témat (alkany,  

alkeny, atd.).  

 

V Přehledu organické chemie25 je tématu reakční mechanismy věnována 

samostatná kapitola Reakční mechanismy, do které patří přehled základních reakcí 

doplněných o reakční mechanismus. Ten autoři vždy vysvětlují popř. i znázorňují 

graficky do reakce. Reakce zabírají téměř osm stran. Autoři popisují následující reakce: 
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Radikálové substituce – charakterizována pro sloučeniny s nepolárními 

kovalentními vazbami (alkany), mechanismus reakce a grafické doplnění konkrétní 

reakce tedy chlorace methanu. Elektrofilní substituce – charakterizována jako typická 

reakce arenů. Mechanismus je popsán a graficky znázorněn na nitraci benzenu. Obecný 

popis reakce doplňuje i přehled elektrofilních činidel. Nukleofilní substituce – jako 

příklad autoři volí vznik methanolu z methyljodidu, zmiňuje –I efekt halogenu. 

Mechanismus opět doplňuje grafické znázornění. Eliminace – obecný popis principu 

reakce, jako konkrétní příklad autor popisuje vznik cyklohexenu z cyklohexanolu.  

Elektrofilní adice – charakterizována jako reakce mezi π-elektrony násobných vazeb  

a elektrofilními činidly. Jako příklad autoři uvádějí adici bromovodíku na propen.  

V souvislosti s popisem mechanismu autoři zavádí nový termín tzv. Markovnikovovo 

pravidlo a pojem regioselektivita. Na konci zmiňují elektrofilní adice proti 

Markovnikovovu pravidlu včetně shodné reakce jen s jinými reakčními podmínkami 

(např. světlo). Nukleofilní adice – obecná charakteristika doplněná o ukázku 

nukleofilních činidel. Princip reakčního mechanismu vysvětluje reakce cyklohexanonu 

na oxim cyklohexanonu. Autoři též zmiňují a graficky doplňují aldolovou kondenzaci. 

Tu reprezentuje reakce acetaldehydu v roztoku hydroxidu. Esterifikace a hydrolýza 

esterů – stručný obecný popis doplňuje reakce octové kyseliny s etanolem.  

Přesmyky – na stručnou charakteristiku přesmyku navazuje konkrétní ukázka přesmyku 

v případě primárního karbokationtu na sekundární, k němuž dochází v průběhu 

nukleofilní substituce 1-jod-2,2-dimethylpropanu za působení hydroxidových iontů. 

Jako další příklad přesmyku autoři uvádějí tzv. Beckmannův přesmyk, při němž  

z oximů vznikají amidy. Konkrétně předvedeno na přesmyku oximu cyklohexanonu, 

jemuž autoři přiřazují důležitost v praktickém využití, neboť ε-kaprolaktam je surovinou 

pro výrobu textilních vláken, silonu. 

Reakce v jednotlivých kapitolách uhlovodíků a uhlovodíkových derivátů jsou 

vyjádřeny obecně, bez reakčního mechanismu. Zároveň je minimálně zvýrazněno,  

o jaký druh reakce se jedná, popř. uveden jen nadpis typu: oxidace, substituce, adice. 

Esterifikace je popsána v jedné větě a předvedena na dvou obecných rovnicích, opět 

chybí mechanismus reakce či grafické doplnění. Téměř u všech reakcí je vždy odkaz  

na konkrétní příklad v kapitole Reakční mechanismy. 
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Popis a charakteristika reakčních mechanismů je v učebnici Odmaturuj 

z chemie26 zařazena do kapitoly Chemické reakce a chemické rovnice. Reakčním 

mechanismům se věnuje odstavec, ke každému typu reakce autor uvádí krátký popis  

a odkaz na konkrétní příklad v rámci organických sloučenin, kde je mechanismus 

reakce blíže popsán a znázorněn na konkrétním příkladu. Adice elektrofilní (halogeny, 

halogenvodíky na alkeny a alkyny, různé reakce u derivátů uhlovodíků). Adice 

nukleofilní (karbonylové sloučeniny, deriváty uhlovodíků). Eliminace (dehydratace, 

dehydrogenace, dehydrohalogenace u alkanů, deriváty uhlovodíků). Substituce 

radikálová (alkany, deriváty uhlovodíků). Substituce nukleofilní, elektrofilní (areny, 

deriváty uhlovodíků) 

 

Reakčním mechanismům a reakcím organických sloučenin autoři učebnice 

Chemie II pro gymnázia27 věnují část kapitoly Organické sloučeniny – jejich struktura 

a reakce v úvodu učebnice a pak i část přílohy. Reakce organických sloučenin se 

klasifikují dle následujících kritérií: způsob štěpení vazby, typ reagujících částic, změny 

struktury reagujících sloučenin. Z tohoto členění autor vychází i v popisu těchto typů 

reakcí. 

Dle štěpení vazby na homolytické (vznik radikálů) a heterolytické (vznik iontů). 

Dle částic, které se účastní reakce na elektrofilní, nukleofilní a radikálové reakce. Dle 

změny struktury reagujících sloučenin na adici, eliminaci, substituci a přesmyky.  

Teoreticky popsanou adici v příloze vysvětluje konkrétní čtyřkrokový mechanismus, 

jedná se o adici HBr na ethen za vzniku bromethanu. Eliminaci, substituci i přesmyk 

znázorňuje pouze rovnice a reakce je doplněna krátkým vysvětlením v textu. 

U jednotlivých kapitol se vyskytují následující typy reakcí: Alkany – schéma 

substituce radikálové, alkeny – jednoduché schéma elektrofilní adice vodíku  

a halogenvodíku na nesymetricky substituovaný alken dle Markovnikovova pravidla, 

alkyny – adiční reakce – blíže pak adice vody na ethyn v přítomnosti kyseliny sírové  

a truťnatého kationtu soli za vzniku vinylalkoholu a přesmykem pak dochází ke vzniku 

acetaldehydu, areny – elektrofilní substituce je uvedena pouze v příkladech reakcí 

(halogenace, nitrace, sulfonace, alkylace). U alkoholů je esterifikace bez reakčního 

mechanismu, jen ukázka dvou konkrétních reakcí (kyselina octová a ethylalkohol  

za vzniku ethyl-acetátu). 
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Všechny reakce napříč organickou chemií autor vždy uvádí pouze jednoduše, 

obecně tzn. reaktanty → produkt a znázorňuje je konstitučními, racionálními nebo 

elektronovými vzorci. 

 

Chemie v kostce28 v kapitole Základy organické chemie má část věnovanou 

klasifikaci organických reakcí. Zde se dělí reakce dle vnějších změn (adice, eliminace, 

substituce, přesmyk), dle vazebných změn (homolýza - radikály,  

heterolýza - elektrofily, nukleofily), podle reagujících částic (radikálové/iontové). 

Nadpis Reakční mechanismy pouze uvádí, že všechny uvedené reakce mohou probíhat 

různými mechanismy. Radikálový mechanismus (radikálová substituce), iontový 

mechanismus (elektrofilní substituce – areny, nukleofilní substituce – alkylhalogenidy). 

Reakční mechanismy nejsou doplněny o vzorové příklady ani grafické ztvárnění reakce. 

Pouze substituce se odkazují na konkrétní kapitoly.  

V kapitole Uhlovodíky u tématu Alkanů je popsán reakční mechanismus 

radikálové substituce a uvedeny příklady (halogenace, sulfochlorace, sulfoxidace, 

nitrace, oxidace a autooxidace). Radikálová i elekrofilní adice je detailněji popsána  

v tématu alkeny a alkyny, popis je doplněn jak rovnicemi, tak podrobným popisem 

reakčního mechanismu včetně uvedení Markovnikovova a Kharashova pravidla. 

Elektrofilní adici alkenů reprezentuje adice vody, kyselin a halogenů. U dienů je rovnicí 

znázorněna Diels-Alderova syntéza, ale chybí grafické znázornění pomocí šipek  

a „vysvětlovacích prvků“ či bližšího popisu mechanismu. Téma Alkeny také zahrnuje 

ukázku polymerace a mechanismus radikálové substituce. Radikálové substituci 

 na bočním řetězci arenů se věnuje jedna strana, konkrétně je zobrazena halogenace  

a oxidace. Čtyři a půl strany vysvětlují konkrétní příklady mechanismů elektrofilní 

substituce na aromatickém jádře (nitrace, sulfonace, halogenace, Friedel-Craftsova 

alkylace a substituce naftalenu). V návaznosti na elektrofilní substituci na aromatickém 

kruhu je přehled substituentů řídících substituci do poloh orto/ meta/ para. Na závěr je 

uvedena oxidace aromatických sloučenin také včetně naftalenu. Téma Alkoholy 

přibližuje mechanismus nukleofilní substituce na čtyřech příkladech. V tématu 

Karbonylové sloučeniny je podrobněji zobrazen pomocí reakčního schématu příklad 

aldolové kondenzace (dva příklady). Reakční mechanismus esterifikace je vysvětlen  

u tématu Karboxylové kyseliny v rámci nukleofilní substituce. Uveden je pouze jeden 

příklad. 
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3) DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 

Dusíkaté deriváty jsou dle autorů učebnice Chemie pro čtyřletá gymnázia  

3. díl24 rozděleny do dvou kapitol téměř v závěru učiva organické chemie. První téma 

resp. kapitola Nitrosloučeniny je rozepsána na pět stran učebnice. Představení 

nitrosloučenin začíná popisem přípravy. Jde o nitraci alifatických nasycených 

uhlovodíků, postup přípravy je znázorněn reakcí a definován jako radikálová substituce. 

Autoři znázorňují dva typy reakcí: nitrace methanu za vzniku nitromethanu a nitrace 

propanu za vzniku více produktů. Pro případ elektrofilní substituce je rozepsán reakční 

mechanismus u nitrace benzenu. Autoři zmiňují vznik π-komplexu a σ-komplexu. Další 

příklady rovnic reakcí jsou: nitrace nitrobenzenu a příprava trinitrotoluenu z toluenu. 

Do přípravy je zařazena také nitraci toluenu a nitraci fenolů, která je doplněna 

zajímavostí tzv. intermolekulárních vodíkových můstků mezi molekulami 4-nitrofenolů. 

Všechny reakce přípravy nitrosloučenin jsou doplněny slovním komentářem autorů. 

Kapitola dál pokračuje stručnou charakteristikou nitroderivátů. Jako klíčová reakce 

nitrosloučenin je uvedena redukce nitrobenzenu v alkalickém prostředí za vzniku 

hydrazobenzenu a redukce nitrobenzenu v kyselém prostředí za vzniku anilinu. 

V závěru kapitoly autor zmiňuje význam konkrétních nitroderivátů: nitrobenzenu  

a kyseliny pikrové (2,4,6-trinitrofenolu). 

Následující kapitola Aminy začíná stručnou charakteristikou skupiny  

a rozdělením aminů na primární, sekundární a terciární. Následuje popis obecné 

přípravy alifatických aminů, zde je zmíněn vznik kvartérní amoniové soli. Za konkrétní 

příklad autor volí výrobu methylaminu. Přípravu aromatických aminů reprezentuje 

reakce výroby anilinu z nitrobenzenu. Poté jsou stručně popsány fyzikální vlastnosti 

některých aminů (methylamin, di- a trimethylamin, benzidin a β-naftylamin). Autoři 

učebnice podotýkají bazické vlastnosti alifatických aminů v souvislosti s působením  

+I efektu alkylových skupin a slabších bazických vlastností aromatických aminů 

z důvodu působení +M efektu aminoskupiny. Jako významné reakce aminů volí autoři 

reakce s alkylhalogenidy za vzniku solí a také substituční reakce aromatických aminů, 

kde aminoskupina patří mezi substituenty 1. třídy a tedy řídí elektrofilní aromatickou 

substituci do pozic ortho a para. Konkrétním příkladem reakce je bromace anilinu  

za vzniku 2,4,6-tribromanilinu. Závěr kapitoly Aminy je věnován diazotaci, přípravě 

diazoniové soli z anilinu a důležitosti diazoniových solí pro přípravu azobarviv  

a indikátorů (methyloranž a methylčerveň).  
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Téma Dusíkaté deriváty navazuje v učebnici Přehled středoškolské chemie25  

na téma Halogenové deriváty a patří do kapitoly Přehled organických sloučenin. Jako 

první je pozornost věnována nitrosloučeninám, které jsou vysvětleny na první straně. 

Nejprve autoři zařadili charakteristiku nitrosloučenin a pomocí strukturních 

elektronových vzorců znázorňuje rezonanční strukturu. Poté je pomocí reakčního 

schématu popsána jedna reakce, konkrétně se jedná o redukci nitrobenzenu na anilin. 

Autoři ještě zmiňují jednu větu o redukci aromatických nitrosloučenin v alkalickém 

prostředí za vzniku různých aromatických dusíkatých derivátů. Na konci kapitoly jsou 

uvedeny dvě významné sloučeniny: nitrobeznen a 2,4,6-trinitrotoluen a to včetně vzorce 

a využití látek v praxi.  

Druhou zmiňovanou skupinou dusíkatých sloučenin jsou aminy, které autoři 

vysvětlují na dvou stranách učebnice. Nejprve je uvedena charakteristika aminoskupiny 

a grafické znázornění primárních, sekundárních a terciárních aminů obecnými 

strukturními elektronovými vzorci. V návaznosti na analogii s amoniakem autoři 

charakterizují vlastnosti aminů (zásadité, nukleofilní) související s nevazebným 

elektronovým párem a upozorňuje na reakci s kyselinami za vzniku amoniových solí. 

Jako vysvětlení vlastností následuje ukázka pěti reakcí včetně vzniku diazoniových solí. 

Jako typické sloučeniny s jejich využitím jsou uvedeny methylamin, dimethylamin, 

trimethylamin, hexamethylendiamin, anilin a p-fenylendiamin. 

 

Kapitolu Dusíkatých derivátů autoři v učebnici Odmaturuj z chemie26 vypisují 

na tři strany učebnice. Vše je rozděleno do jednotlivých analogicky se opakujících částí. 

První téma – Nitrosloučeniny začíná charakteristikou skupiny, vlastnostmi  

a charakteristikou vazby. Jako hlavní reakce nitrosloučenin autoři zařadili redukci 

nitrobenzenu na anilin a odkaz na přípravu nitrosloučenin pomocí nitrace uhlovodíků 

(ve sloupci je odkaz na kapitolu a stranu, kde byla nitrace uhlovodíků již zmiňována). 

Mezi zástupce nitrosloučenin patří nitrobenzen a 2,4,6-trinitrotoluen. 

Aminy opět začínají krátkou charakteristikou a rozdělením na primární, 

sekundární a terciární včetně grafického znázornění (strukturní vzorce), dále téma 

pokračuje vlastnostmi a charakteristikou vazby. Zde je vysvětlen zásaditý a nukleofilní 

charakter aminů a u aromatických aminů zmíněn +M efekt (u izomerního efektu je opět 

odkaz na číslo stránky, kde bylo téma efektu probíráno). V reakcích lze najít 

jednoduchá reakční schémata vzniku amoniových solí (methylamin – methylamonium-

chlorid), diazotace (anilin – benzendiazoniumchlorid), kopulace a vznik azobarviv 
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(methyloranž). Autoři uvádějí nadpis příprava, ale jedná se o zástupce (chyba textu), 

mezi zástupci nalezneme: 1,6-hexamethylendiamin, anilin, 1,4-benzendiamin. 

 

Učebnice Chemie II pro gymnázia27 obsahuje kapitolu Dusíkaté deriváty 

uhlovodíků, jež začíná tématem Aminy, které jsou popsány celkem v pěti sloupcích  

(tj. dvě a půl strany). Téma začíná charakteristikou skupiny, graficky názorným 

rozdělením na primární, sekundární a terciární aminy a příkladem racionálních vzorců 

(methylamin, hexan-1,6-diamin, anilin, benzen-1,4-diamin, pyrrol, pyridin). Dále autoři 

charakterizují fyzikální i chemické vlastnosti aminů. Zásaditý a nukleofilní charakter 

aminů je demonstrován na dvou reakcích (přeměna methylaminu na methylamonium 

chlorid a anilin na anilinium-hydrogensulfát). Dále je zde odkaz na pokus (reakce 

anilinu s HCl a Br2). Pokusem se autoři dostávají k tématu diazoniové soli  

a nitrosoaminy, opět je toto téma doplněno třemi příklady reakcí. V souvislosti  

s diazoniovými solemi je zde zmíněn toxický účinek těchto látek (i anilinu, benzidinu)  

a toxicita převedena do praxe (mastné výrobky, konzervace). Použití aminů jakožto 

surovin pro výrobu barviv, léčiv, pesticidů, plastů a tenzidů. Konkrétním příkladem je 

výroba polyamidového vlákna známého pod značkou nylon (hexan-1,6-diamin  

s adipovou kyselinou). Kvartérní amoniové soli jako složky desinfekčních prostředků či 

tenzidů. Diazoniovým sloučeninám se věnuje ještě podkapitola azosloučenin, doplněna 

opět o příklady a vlastnosti. Význam sloučenin zastupují azobarviva a acidobazické 

indikátory (methylová oranž a methylová červeň). 

Nitrosloučeniny zahrnují na úvod charakteristiku, příklady vzorců včetně názvů 

(nitromethan, nitroethan, tetranitromethan, nitrobenzen, 1,3,5-trinitrobenzen  

a nitrosobenzen). Následuje reakce (nitrace) naftalenu a vznik dvou produktů, poté 

shrnutí vlastností a význam nitrosloučenin jakožto výchozích látek pro získávání aminů 

(z nich výroba diazoniových solí). Použití pouze v rámci farmacie či pesticidy.  

 

Učebnice Chemie v kostce28 má širokou kapitolu Deriváty uhlovodíků,  

ta zahrnuje i dusíkaté deriváty, které začínají tématem Aminy, kde autoři učivo 

rozepsali na necelých pět stran. Na začátku tématu je krátká charakteristika 

aminosloučenin s přirovnáním k amoniaku, dále pak rozdělení na primární, sekundární  

a terciární aminy. Vše je doplněno obecnými racionálními vzorci. Následují fyzikální 

vlastnosti, charakteristika vazby C–N a N–H a vyvození bazických a nukleofilních 

vlastností aminů. Též autoři zmiňují +I efekt alkylové skupiny. Reakce aminů jsou 
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rozděleny na reakce s kyselinami (3 příklady), produktem reakcí jsou soli. V návaznosti 

na vznik amoniových solí autoři doplňují reakce vzniklých solí s vodou a s NaOH. Dále 

je ukázka reakce aminů s alkylhalogenidy a reakce vzniklé tetralkylamoniové soli 

s vlhkým Ag2O. Posledním typem reakcí je reakce s kyselinou dusitou, uvedeny jsou 

příklady s primárním i sekundárním aminem. Do tématu aminů spadají logicky  

i aromatické aminy. Autoři charakterizují bazicitu aromatických aminů a větší část 

věnuje přehledu reakcí. Konkrétně je rozebrána elektrofilní substituce (halogenace, 

sulfonace, nitrace) do poloh ortho a para. Dále opět reakce s kyselinou dusitou 

(diazotace) a využití diazoniových solí v organických syntézách. Konkrétně je uvedena 

Sandmeyerova reakce (3 příklady).  

Nitrosloučeniny autoři rozepsali na dvě strany, na úvod popisují charakter 

nitroskupiny, její odvození a –I efekt. Následuje přehled fyzikálních vlastností a dva 

typy reakcí. Elektrofilní substituce do polohy meta v případě aromatických 

nitrosloučenin, vysvětlení –I a –M efektu v souvislosti s reakcí. Redukce je dle autorů 

nejvýznamnější reakce nitroskupiny. V kyselém prostředí reakce nitrobenzenu na anilin, 

v neutrální prostředí reakce nitrobenzenu na N-fenylhydroxylamin, v alkalickém 

prostředí reakce nitrobenzenu přes azobenzen až na N,N'-difenylhydrazin. Zajímavostí  

v tabulce je přesmyk N,N'-difenylhydrazinu na benzidin bifenyl-4,4'-diamin. 

 

4) HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY 

Kapitola Heterocyklické sloučeniny v učebnici Chemie pro čtyřletá gymnázia 

3. díl24 obsahuje učivo, které je zpracováno na celkem deset stran, úvodní část tématu 

Heterocyklické sloučeniny se věnuje obecné charakteristice této skupiny látek a výskytu 

(„sloučeniny jsou obsaženy v přírodních látkách, jsou základem struktur v živočišných  

a rostlinných organismech, významným zdrojem je ropa“). Kapitola je rozdělena na 

téma Pětičlenné heterocykly, kde autoři uvádějí furan, thiofen, pyrrol a zapojení 

elektronových párů heteroatomů do konjugace s π-vazbami v cyklu. Blíže je žákovi 

přiblížen furan, jeho vlastnosti, význam jeho hydrogenace na tetrahydrofuran  

a schopnost tvořit polymery. Autoři zmiňují vitamín C včetně vzorce. Dále je popsán 

pyrrol, jeho vlastnosti, výroba z furanu, elektrofilní substituční reakce pyrrolu. Na téma 

pyrrolu pokračuje blok látek, které ve své struktuře obsahují pyrrol. Jsou uvedeny: 

indol, indigo, hem, porfin. V krátkosti autoři charakterizují thiofen, jeho výrobu 

z butanu, dále pak heterocyklické sloučeniny s dvěma heteroatomy v molekule: pyrazol, 

imidazol, thiazol a jejich významné deriváty (antipyrin, histidin, histamin, santorin a 2-
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merkaptobenzthiazol). Následuje téma Šestičlenné heterocykly v úvodu s pyridinem, 

jeho charakteristikou, reaktivitou v případě elektrofilní substituce a je znázorněna  

i reakce vzniku piperidinu. Jako významné deriváty pyridinu autoři uvádí kyselinu 

nikotinovou resp. niacin, diamid, koramin a kyselinu isonikotinovou, vitamín  

B6 a nikotin. Mezi šestičlenné heterocykly je zařazen i chinolin a jeho derivát chinin. 

Jako nejvýznamnější heterocyklická sloučenina se dvěma heteroatomy je uveden 

pyrimidin a jeho deriváty uracil, cytosin, thymin, kyselina barbiturová, vitamín B1 a B2. 

Poslední část kapitoly tvoří téma Složitější heterocyklické sloučeniny, kde je zmíněn 

purin, adenin, guanin, kyselina močová a kofein. 

 

Téma heterocyklických sloučenin je poslední v kapitole Přehled organických 

sloučenin učebnice Přehled středoškolské chemie25 a téma je zpracováno na jednu 

stranu učebnice. Začíná charakteristikou sloučenin a vysvětlením pojmu heteroatom. 

Poté následuje přehled dvanácti sloučenin s jejich triviálními názvy. Ethylenoxid  

a pyridin patří dle autorů mezi nejzajímavější a popisují jednou větou jejich obecné 

využití. Na závěr autoři zmiňují deriváty heterocyklických sloučenin s odkazem  

na přírodní látky. 

 

Učebnice Odmaturuj z chemie26 v kapitole Heterocyklické sloučeniny zahrnuje 

učivo na téměř pěti stranách. Žák se dočte obecnou charakteristiku i dělení dle velikosti 

heterocyklů a počtu heteroatomů v molekule (pětičetné, šestičetné a kondenzované 

heterocyklické sloučeniny). V odstavci na téma vlastnosti autoři poukazují na podobné 

fyzikální a chemické vlastnosti jako má benzen a to v závislosti na konjugaci volného 

elektronového páru v případě pětičetných kruhů. V odstavci reakce je jednoduše 

znázorněn příklad elektrofilní substituce pyrolu, pyridinu a furanu, poté adice resp. 

hydrogenace furanu a pyridinu. Příprava heterocyklů odkazuje na možnost získávání 

z ropy a černouhelného dehtu. Jako zástupci byly vybrány následující sloučeniny: pyrrol 

(odkaz na chlorofyl), prolin, hydroxyprolin (součást bílkovin), indol (známý alkaloid), 

furan (odkaz na furanózy + shodný odkaz i ve sloupci poznámek), thiofen (vitamín H), 

pyrazol (antipyretikum), imidazol (antihistaminikum), thiazol (vitamín B, peniciliny), 

pyridin a jeho deriváty (kyselina nikotinová, nikotinamid, chinolin), pyran (odkaz  

na pyknózy, vitamín E a antokyany). Příklady jsou doprovázeny odkazy na kapitoly 

v učebnici, které se jim věnují více. 
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Téma Heterocyklické sloučeniny autoři učebnice Chemie II pro gymnázia27 

vysvětlují na téměř dvou stranách učebnice. Na úvod je jednoduchá charakteristika 

těchto sloučenin a též uveden i způsob jejich třídění (dle typu, počtu heteroatomů 

v molekule, velikosti či nasycenosti cyklu). Následně autoři uvádějí nejednoznačné 

zařazení v systému organické chemie (ethery, sulfidy, aminy). Pro přípravu heterocyklů 

se dle autorů používají syntetické postupy, zároveň však uvádí i konkrétní příklady 

získávání heterocyklických sloučenin z přírodních zdrojů (pyridin se izoluje  

ze zásaditých frakcí černouhelného dehtu, deriváty furanu lze získat zpracováním 

kukuřičné slámy). Dále autoři uvádějí fyzikální a chemické vlastnosti. Reaktivitu  

a toxicitu odvozuje od struktury heterocyklů, bez grafického znázornění, avšak bližší 

zaměření je na toxicitu kyslíkatých heterocyklických sloučeni (ethylenoxid, dioxiny, 

dibenzofurany, aflatoxin B1), poté i na dusíkaté heterocykly (pyridin, strychnin, 

diethylamid kyseliny lysergové – LSD). Celý jeden sloupec je psaný menším písmem  

a popisuje další zajímavé heterocykly a jejich využití v praxi, tuto část doplňuje  

i přehled zmiňovaných sloučenin v podobě vzorců. Na závěr autoři konstatují 

zajímavou vůni některých sloučenin (vůně kávy, kakaa a ořechů u derivátů pyrazinu). 

Otázky a úkoly, jež uzavírají kapitolu, vybízejí žáky k zamyšlení a navádí k zjišťování 

informací z běžného života a jejich propojení s nově nabytými znalostmi. 

 

Heterocyklické sloučeniny uzavírají kapitolu Deriváty uhlovodíků v učebnici 

Chemie v kostce28 a téma je vysvětleno téměř na pěti stranách učebnice. Téma začíná 

charakteristikou a rozdělením dle četnosti. Z toho vyplývá i další dělení na pětičetné, 

šestičetné heterocykly a heterocykly s více heteroatomy. Pětičetné heterocykly  

(tři zástupci: furan, pyrrol, thiofen) začínají popisem jejich aromatického charakteru 

díky konjugaci jednoho volného elektronového páru s π elelektrony cyklu, též 

znázorněno graficky. V návaznosti na popis přichází ukázka pěti reakcí (elektrofilní 

substituce). Šestičetné heterocykly jsou zastoupeny pouze pyridinem a opět následuje 

popis elektronové struktury. Reakce zahrnují elektrofilní i nukleofilní substituci a navíc 

i reakci na dusíku pyridinu. Heterocykly s více atomy směřují tematicky k bázím  

v RNA/DNA tedy dělení na pyrimidinové a purinové včetně jejich zástupců. 

  



39 

 

4 POUŽITÉ MATERIÁLY A METODY 

Kapitola se věnuje teoretickému objasnění materiálů a metod, které byly využity 

při dosahování stanovených cílů diplomové práce. Konkrétně se jedná o pedagogický 

výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru za využití dotazníku, dále jsou uvedeny 

zásady pro hodnocení učebnic a v neposlední řadě jsou pak zmíněny principy tvorby 

výukových materiálů. 

 

4.1 Pedagogický výzkum 

K získání potřebných dat a konkrétních cílů výzkumného problému byl využit 

kvalitativní výzkum, jenž lze provádět na menším počtu respondentů resp. pedagogů  

a zaměřuje se na jádro výzkumného problému. K realizaci výzkumu byly využity dvě 

vhodně zvolené metody, které byly ověřeny a následně upraveny do finální výzkumné 

podoby. Tyto výzkumné metody se během výzkumu prolínaly a umožnily tak 

dosáhnout požadovaných výsledků výzkumného bádání.3,5 

Dotazník využila autorka diplomové práce, která výzkum prováděla, jako kostru 

pro polostrukturovaný rozhovor s vyučujícími chemie na gymnáziích.  

4.1.1 Metoda dotazníková 

Dotazník, jakožto výzkumný nástroj, obsahuje škálu dvanácti otázek různého 

charakteru. Osm otevřených otázek dává možnost vyučujícím volně odpovídat  

na položený dotaz. Jedna otázka je polouzavřená, to znamená, že umožňuje 

dotazovanému vybrat jednu či více z nabízených možností a/ nebo doplnit odpověď 

zcela jinou. Tři otázky jsou polouzavřené a navíc testového charakteru, kdy má 

vyučující možnost zvolit jednu či více z nabízených variant odpovědí, ale zároveň může 

odpověď i jinak, pokud odpověď nenalezne v jedné z možností, které navrhuje autorka 

dotazníku.7 

 Otázky v dotazníku byly koncipovány tak, aby díky nim mohly být vytipovány 

problémové úseky učiva ve výuce organické chemie na gymnáziu. Dále se autorka 

zaměřuje na ověření formy a metody výuky problémových úseků učiva organické 

chemie, jaké jsou během výuky používány didaktické pomůcky či didaktická technika. 

Otázky se zaměřují jak na výuku chemie v běžné hodině, tak i seminář a na laboratorní 

práce z organické chemie. Poslední otázka dotazníku se táže učitelů, jak žáci zapisují 

molekuly v organické chemii. 
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Do dotazníku autorka zahrnula i položku, která se táže vyučujících chemie  

na délku jejich pedagogické praxe. 

Za využití jasně koncipovaného dotazníku proběhl tzv. předvýzkum. 

Předvýzkum se provádí na malém množství respondentů s cílem ověřit validitu  

a reliabilitu formulovaných otázek. Výsledky dotazníku, který byl použit pro 

převýzkum, se nezahrnují do konečných výsledků samotného výzkumu. Díky 

předvýzkum došlo k opravě a úpravě otázek do finální varianty dotazníku, který pak 

sloužil jako kostra pro polostrukturovaný rozhovor s vyučujícími chemie  

na gymnáziích.29 

První verze dotazníku je uvedena v příloze č. 9.1 (strana P-1), druhá upravená 

verze dotazníku je součástí přílohy č. 9.2 (strana P-2). Dotazník byl sestaven na základě 

literární rešerše představující principy pedagogického výzkumu (viz. kapitola  

č. 3 Teoretická část). 

4.1.2 Metoda rozhovoru (interview) 

 Polostrukturovaný rozhovor umožnil autorce klást konkrétní dotazy 

z připraveného dotazníku a zároveň umožnil tázat se vyučujících doplňujícími 

otázkami, ba dokonce vytvářet zcela nové neočekávané dotazy, které s tématem 

souvisely či jej rozšiřovaly. Otázky a odpovědi jsou zaznamenány v praktické části 

diplomové práce. 

 

4.2 Analýza učebnic chemie 

Učebnice jakožto materiální didaktický prostředek má definované strukturní 

prvky, kterých bylo využito při tvorbě hodnotících kritérií neboli rastrů. Učebnice tedy 

podlehly komparativní analýze na základě definovaných kritérií. Jednotlivá kritéria byla 

hodnocena pomocí bodové škály.20,21 
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Přehled hodnotících kritérií a bodová škála od 1 (minimum) do 3 (maximum): 

- členění obsahu, struktura textu 

- přehlednost 

- obtížnost a rozsah 

- vysvětlení cizích slov 

- obrazový materiál 

- doplňující text – motivační 

- doplňující text – rozšiřující poznatky 

- doplňující motivační ilustrace 

- otázky, úkoly pro žáky 

 

V literární rešerši došlo i k rozboru obsahu odborného učebního textu  

u jednotlivých problémových úseků učiva v šesti učebnicích chemie pro gymnázia resp. 

střední školy. Podstatou literární rešerše těchto témat je fakt, že autorka získala přehled 

o zpracování problémových úseků učiva ve vybraných učebnicích, o rozsahu a obsahu 

učiva. Těchto poznatků pak bylo využito i při tvorbě nových výukových materiálů. 

 

4.3 Výukové materiály a metody 

Návrh a tvorba výukových materiálů k problematickým úsekům učiva organické 

chemie vycházely z výsledků pedagogického výzkumu a v souvislosti s obsahovou  

a komparativní analýzou učebnic.  

Na základě zjištěných a vyhodnocených dat byly k jednotlivým tématům 

navrženy výukové materiály pro různé metody a formy výuky.  

Všechny učební materiály byly vytvořeny v programech Microsoft Office 2007, 

konkrétně pak v programu Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Chemické struktury 

(vzorce, reakční schémata) byly kresleny pomocí programu ChemSketch ACD  

12.0 Free.  

Všechny navržené učební materiály jsou součástí tištěných příloh této diplomové 

práce. Originální verze dokumentů (v původních formátech docx, pptx) jsou přiloženy 

na CD. 
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Výukové materiály: 

- prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint 2007 (reakční mechanismy) 

- pracovní list s učebním textem a učebními úlohami vytvořená v programu  

MS Word (dusíkaté deriváty) 

 

Výukové metody:  

- skupinová práce (indukční a mezomerní efekt) 

- projektová výuka, skupinová výuka, brainstorming, diskuze (heterocyklické 

sloučeniny) 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se věnuje třem fázím, které probíhaly v rámci tvorby diplomové 

práce. Nejprve proběhl pedagogický výzkum, jehož cílem bylo co nejefektivněji zjistit  

a následně definovat problémové úseky učiva organické chemie ve výuce  

na gymnáziích, metody a formy výuky těchto témat. Na základě zjištěných dat byla 

zpracována analýza konkrétních témat v pěti resp. šesti na gymnáziích nejčastěji 

používaných učebnicích chemie.22 Cílem analýzy problémových témat v učebnicích 

v rámci literární rešerše bylo především zjištění faktického obsahu učiva. Oproti tomu 

analýza učebnic v praktické části směřovala k posouzení zpracování učebnic dle 

stanovených kritérií. Samotný návrh a tvorba výukových materiálů a metod k daným 

tématům proběhla až v poslední fázi praktické části diplomové práce, neboť tato fáze 

byla podmíněna předchozími výsledky zkoumání. 

 

5.1 Pedagogický výzkum 

Kvalitativní pedagogický výzkum byl proveden na 13 gymnáziích (Tab. 1). 

Pedagogického výzkumu se účastnilo celkem 15 učitelů chemie, avšak osloveno jich 

bylo celkem 25. Vyučující měli různě dlouhou dobou praxe ve výuce chemie. Průměrná 

délka praxe činila 17 let. 

 

Výzkumný problém si autorka definovala pomocí následujících čtyř klíčových otázek: 

1. Co učitelé považují za problémové úseky učiva v organické chemii  

na gymnáziích? 

2. Proč jsou dané úseky učiva problémové? 

3. Jakou metodou, formou a didaktickými prostředky jsou problémové úseky učiva 

žákům zprostředkovány? 

4. Jaký výukový materiál by mohl umožnit efektivnější zprostředkování učiva? 
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Tabulka 1: Přehled gymnázií účastnících se pedagogického výzkumu 

 Název gymnázia, město 
Počet dotázaných 

pedagogů 

1 Gymnázium J. Heyrovského, Praha 1 

2 Gymnázium Na Zatlance, Praha 1 

3 Malostranské gymnázium, Praha 1 

4 Gymnázium Omská, Praha 1 

5 Gymnázium Botičská, Praha 1 

6 Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha 1 

7 Gymnázium Písnická, Praha 2 

8 Biskupské gymnázium, Č. Budějovice 1 

9 Gymnázium Jírovcova 8, Č. Budějovice 2 

10 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice 1 

11 Gymnázium Česká, Č. Budějovice 1 

12 Gymnázium Kaplice, Kaplice 1 

13 Gymnázium Český Krumlov, Č. Krumlov 1 

 

5.1.1 Výzkumná metoda 

Pro sběr dat byly zvoleny dvě výzkumné metody: dotazník a rozhovor. Přičemž 

dotazník autorce sloužil jako kostra pro řízený rozhovor s pedagogy. Rozhovor byl 

polostrukturovaný tzn., že se řídil dotazníkovými otázkami, avšak byl zde prostor i pro 

další doplňující otázky či vyjádření samotného pedagoga. 

Nejprve byl sestaven pilotní dotazník (příloha č. 9.1, strana P-1), který 

obsahoval celkem 11 otázek, z toho 7 otevřených otázek a 4 polouzavřené. Tento 

dotazník použila autorka při prvním rozhovoru v předvýzkumu na gymnáziu  

J. Heyrovského.  

Na základě tohoto rozhovoru byla z dotazníku odstraněna poslední varianta  

u otázky č. 6, neboť byla zodpovězena již v otázce č. 4.  
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Otázky č. 9 a č. 10 byly didakticky upraveny: 

Původní varianta: 

Otázka č. 9:  „Jaké didaktické pomůcky využíváte v případě problémových témat?“ 

Upravená varianta: 

Otázka č. 9:  „Jaké materiální didaktické prostředky využíváte v případě 

problémových témat?“ 

 

Původní varianta: 

Otázka č. 10:  „Jaká je forma výuky problémových témat?“ 

Upravená varianta: 

Otázka č. 10:  „Jaké metody a formy výuky využíváte při výuce problémových 

témat?“ 

 

Dotazník byl navíc rozšířen o otázku č. 12: 

Otázka č. 12: „Jaké materiály byste ve výuce organické chemie uvítali? Co by Vám 

ve výuce organické chemie k některému z probíraných témat 

pomohlo?“ 

 

Finální varianta dotazníku (příloha č. 9.2, strana P-2) pro pedagogický výzkum 

obsahovala celkem 12 otázek, z toho 8 otevřených a 4 polouzavřené. Takto sestavený 

dotazník byl výzkumným nástrojem pro polostrukturovaný rozhovor s 15 pedagogy. 

5.1.2  Výsledky pedagogického výzkumu 

Pro lepší přehlednost budou výsledky prezentovány formou textu, grafu či tabulky.  

 

Otázka č. 1: V jakém ročníku probíhá výuka organické chemie? 

 

Všichni dotázaní uvedli, že výuka organické chemie začíná přibližně ve druhé 

polovině 2. ročníku resp. sexty a končí ve druhé polovině 3. ročníku resp. septimy. Dva 

respondenti navíc uvedli, že výuka organické chemie na osmiletém gymnáziu probíhá 

již v kvintě a v sextě a více času je pak věnováno biochemii. 

 

  



46 

 

Otázka č. 2: Jaká je hodinová dotace na výuku organické chemie? 

 

Výsledky rozhovorů (Tab. 2) přinesly přehled o hodinové dotaci na výuku 

organické chemie. Hodinová dotace pro vyučovací hodinu a pro laboratorní práce 

z organické chemie se v závislosti na odlišném sestavení ŠVP jednotlivých gymnázií 

liší. 

 

Tabulka 2: Hodinová dotace na výuku organické chemie a laboratorních prací na gymnáziích 

Vyučovací hodina/ týdně Laboratorní práce/ týdně Četnost odpovědí 

2. ročník 

(sexta) 

3. ročník 

(septima) 
2. ročník (sexta) 

3. ročník 

(septima) 
 

2 2 0,5 0 2 

2 2 0,5 0,5 4 

2 2 1 1 2 

2 3 0,5 0 6 

2 2 0 0,5 1 

 

Otázka č. 3: Probíhají laboratorní práce z organické chemie? 

 

Celkem 10 respondentů uvedlo, že do výuky organické chemie jsou dle ŠVP  

pro gymnázia zařazeny laboratorní práce z organické chemie. Zbylých 5 respondentů 

konstatovalo, že pro organickou chemii nejsou laboratorní práce zařazeny do ŠVP. 

Hodinovou dotaci pro laboratorní práce získala anorganická chemie. 
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Otázka č. 4: Jaká témata z organické chemie jsou realizována v laboratorních 

pracích? (lze označit více odpovědí): 

 

 

Graf 1: Témata pro laboratorní práce z organické chemie – nabídka z dotazníku 

 

Jak vyplývá z předchozí otázky č. 3, celkem 10 vyučujících mohlo odpovídat  

na otázku č. 4. Výsledky odpovědí vystihuje graf 1. 

Nabídka v dotazníku obsahovala výběr celkem šesti témat. Téma alkany se 

v laboratorních pracích objevuje nejčastěji. Učitelé jako námět laboratorních prací 

uvádějí reakce methanu. Druhým nejpopulárnějším tématem organické chemie  

pro laboratorní práce jsou alkoholy (např. reakce ethanolu). Vyučující též zařazují  

do laboratorních prací témata alkenů, alkynů, karboxylových kyselin (např. výroba 

citronové a šťavelové kyseliny) a dusíkatých derivátů uhlovodíků (např. azobarviva). 

Respondenti měli možnost uvést další témata, která v rámci laboratorních prací 

s žáky dělají. V případě sedmi gymnázií předcházejí laboratorní práce z organické 

chemie laboratorním pracím z biochemie, neboť ta je probírána ve stejném ročníku  

a i na ní spadá hodinová dotace laboratorních prací. Učitelé vyjmenovali navíc 

následující témata pro laboratorní práce ve třetím ročníku resp. septimě (některá z témat 

patří do biochemie): 
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- izomerie, důkaz prvků v organických sloučeninách, sublimace naftalenu, estery, 

kyselina askorbová, provitamín A a acylpyrin 

- látky v mléce, bílkoviny, škroby, sacharidy (redukující/ neredukující) a třísloviny 

 

Otázka č. 5:  Podle jakých učebnic se organická chemie vyučuje? 

 

 Všichni vyučující se shodují na tom, že žáci nemají povinnost mít učebnici 

chemie. Žákům je tedy učebnice pouze doporučena. Ve většině případů učitelé 

poskytují žákům vlastní materiály (prezentace v programu MS PowerPoint či pracovní 

listy).  

Pokud by učitelé měli uvést konkrétní učebnici, kterou si berou k ruce oni sami, 

ve většině případů se jedná o Chemii pro čtyřletá gymnázia 2. a 3. díl od autorů 

Mareček A., Honza J.23,24 a učebnici Chemie pro gymnázia II. – organická a biochemie 

od autorů Kolář K. a kolektiv.27 Další ze zmiňovaných učebnic byly Přehled 

středoškolské chemie, autoři Vacík J. a kol.25, Chemie II v kostce pro střední školy, 

autoři Kotlík B., Růžičková K.28 Klíčovou učebnicí organické chemie je pro všechny 

dotázané pedagogy jednoznačně Organická chemie, jejímž autorem je J. E. McMurry.30 

Jeden z vyučujících navíc uvedl, že ve výuce využívá CD Oživlá chemie pro střední 

školy. Ukázka pracovního listu a prezentace je dostupná na internetové adrese: 

http://www.vbconsulting.cz/shop/?ozivla-chemie-pro-stredni-skoly.31 
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Otázka č. 6:  Výuka organické chemie probíhá (lze označit více odpovědí):  

 

 

Graf 2: Metody/ formy výuky organické chemie 

 

Z výsledků vyplývá (Graf 2), že nejčastější druh výuky organické chemie je 

frontálně s využitím skupinové formy výuky. Demonstrační pokusy do výuky zařazuje 

14 z 15 pedagogů. Aktivizující metody navíc volí celkem 12 ze 14 vyučujících. 

Ve výuce organické chemie mají stále svou nezastupitelnou roli referáty, celkem 

9 z 15 pedagogů při rozhovoru uvedlo, že referáty jsou způsob, jak probrat zajímavosti 

a některá témata, na která bohužel nezbývá čas při vyučovací hodině. Referáty prý 

rozdávají žákům zcela dobrovolně a vždy se najdou tací, kteří berou referát buď jako 

způsob získání lepší známky nebo mají žáci o dané téma opravdu zájem. Jak někteří 

z vyučujících konstatovali, tento způsob výuky uvedených témat funguje dobře  

a využívají ho pravidelně. 
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Otázka č. 7:  Jaká témata z organické chemie činí žákům nejčastěji problém? 

 

 

Graf 3: Problémové úseky učiva v organické chemii 

 

Učitelé se opět jednohlasně shodli (Graf 3), že nejvíce problémovým tématem  

ve výuce organické chemie jsou dusíkaté deriváty a to především po stránce pochopení 

učiva. Konkrétně pak uváděli, že žákům činí problém si uvědomit rozdíl ve struktuře  

i vlastnostech dusíkatých derivátů, tedy aminoderivátů a nitroderivátů uhlovodíků. 

Zároveň žákům činí problém názvosloví těchto sloučenin. V neposlední řadě pak 

většina vyučujících uváděla, že pro žáky je těžko pochopitelná reakce diazotace. Dalším 

důvodem, proč vyučující volili dusíkaté deriváty za problémové téma je i fakt, že žáky 

toto téma nebaví, nezajímá a připadá jim příliš složité. 

Téma indukčního a mezomerního efektu je zmíněno v úvodu organické chemie 

(s důrazem na σ a π vazby) a průběžně se k němu vyučující během výuky organické 
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chemie vracejí (aromatické sloučeniny, halogenderiváty uhlovodíků, karboxylové 

kyseliny apod.). Jak ale sami učitelé tvrdí, žáci toto téma příliš nechápou. Sice často 

poznají, o jaký efekt se jedná, avšak nedokážou odvodit příčinu ani důsledek efektu. 

Efekty si často pamatují pouze zpaměti. Jeden z vyučujících konstatoval, že jednou 

zkusil toto téma neučit a žákům to vysvětlil až na semináři. Jak vyučující dodává, žáci 

již měli probranou celou organickou chemii a princip i důsledky efektů rychleji 

pochopili. Celkem čtyři respondenti se shodli na tom, že žákům není příliš jasné téma 

indukčních a mezomerních efektů související se σ a π elektrony. Problematice tématu  

σ a π elektrony se věnuje výukový materiál Indukční a mezomerní efekt. 

Reakční mechanismy jsou dle pedagogů velkou slabinou ve výuce organické 

chemie. Prvním důvodem je fakt, že je žáci vnímají jako příliš složité a uniká jim 

podstata a logické pochopení celé reakce. Druhým důvodem je i nedostupnost 

uceleného přehledu reakčních mechanismů, který by žákům sloužil jako studijní 

materiál. Věc se má tak, že učitelé reakční mechanismy ve většině případů vysvětlují 

pouze okrajově a to u vybraných reakcí. 

Za čtvrté problematické téma dle výsledků výzkumu lze považovat 

heterocyklické sloučeniny. Důvodem je dle učitelů fakt, že je téma probíráno v závěru 

organické chemie a pro žáky není zároveň lákavé, tudíž je nebaví a neradi se jej učí. 

Učivo heterocyklických sloučenin velmi často zahrnuje pouze obecnou charakteristiku, 

výčet vzorců a triviálních názvů heterocyklických sloučenin, které se žáci musí učit 

nazpaměť. 

Z nabízených variant nikdo z vyučujících neoznačil za problematické téma 

chiralitu a absolutní konfiguraci na chirálním uhlíku, prý toto téma žákům opravdu 

nedělá problém. Dále nezvolili za problematické téma ani konformační izomerii. Téma 

enantiomery a diastereomery se buď vůbec neučí anebo jsou bez problému vyučovány 

na chemickém semináři. 

Učitelé měli navíc možnost uvést další témata, které sami z vlastní zkušenosti 

považují za více či méně obtížné na pochopení. Každé z uvedených témat bylo zmíněno 

vždy minimálně jednou, avšak ne víc než čtyřikrát (Tab. 3). 

Ve výčtu dalších problémových úseků učiva se objevilo téma eletrofilní  

a nukleofilní substituce. Žákům prý dělá problém rozpoznat, zdali je částice elektrofil 

nebo nukleofil, a proto nejsou schopni odhadnout reakční mechanismus dané reakce. 

Jelikož se jedná o téma související s reakcemi a reakčními mechanismy, bylo zařazeno 

taktéž do výukového materiálu Rekční mechanismy. 
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Tabulka 3: Další problémové úseky učiva ve výuce organické chemie dle učitelů 

Další problémové úseky učiva ve výuce organické chemie Četnost odpovědí 

elektrofilní a nukleofilní substituce 4 

σ a π elektrony 4 

obecný zápis molekuly se symbolem R– místo konkrétního atomu 

nebo skupiny atomů 
1 

pochopit a napsat analogické reakce dle vzorové reakce 2 

kyselost organických sloučenin, hydrolýza   2 

surovinové zdroje 1 

rozeznat organické sloučeniny na konci probrané organické chemie 2 

acetaly a poloacetaly  3 

 

V dotazníku byly dále uvedeny následující témata: sacharidy, aminokyseliny, 

lipidy a přírodní látky. Nakonec však nebyly zařazeny do výsledků výzkumu, neboť 

byly vyhodnoceny jako témata pro oblast biochemie. 

 

Otázka č. 8:  Kolik hodin se věnuje výuce organické chemie v semináři?  

A co konkrétně se probírá? 

 

Organické chemii je v chemickém semináři věnováno 20 až 30 vyučovacích 

hodin. U 11 vyučujících slouží seminář jako čas pro opakování probraného učiva 

chemie k maturitě s důrazem na různá témata, jímž se učitel věnuje více, doplňuje  

a rozšiřuje učivo daného tématu z běžných vyučovacích hodin chemie. Celkem 4 učitelé 

využívají chemický seminář jako čas, kdy žáky seznamují s tématy, která nebyla svou 

náročností vhodná do běžné vyučovací hodiny (enantiomery, diastereomery). 

Pokud by učitelé měli uvést výčet témat, kterým se v semináři věnují více, byly 

by to: reakční mechanismy, indukční a mezomerní efekt, hybridizace orbitalů, další 

typy reakcí (Kučerovova, Friedel-Craftsova reakce apod.), makromolekuly, léčiva  

a plasty. 
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Otázka č. 9:  Jaké materiální didaktické prostředky využíváte v případě 

problémových témat? 

 

 

Graf 4: Materiální didaktické prostředky v případě výuky problémových témat 

 

Výsledky v grafu (Graf 4) ukazují, že nejčastěji používaným didaktickým 

prostředkem jsou modely molekul (kalotové, kuličkové a tyčinkové). Žáci mají možnost 

si molekulu sestavit a uvědomit si tak vazby a pozice atomů vůči sobě.  

Pracovní listy jsou součástí i výuky problémových témat. Učitelé se však 

domnívají, že na problémové úseky učiva nejsou kvalitní pracovní listy či inovativní 

pracovní listy vypracovány. 

Na třetí pozici mezi používanými didaktickými prostředky skončily obecné 

příklady k procvičení. Učitelé tvrdí, že často je jedinou možností pochopení daného 

tématu opětovné opakování probraného učiva a trénování znalostí na analogických 

příkladech, které pak doplňují slovním komentářem. 
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Otázka č. 10: Jaké metody a formy výuky využíváte při výuce problémových témat? 

 

Sami gymnaziální učitelé chemie problémová témata popisují jako část učiva, 

které se věnuje více času a je nezbytné opakované procvičování. To probíhá tradiční 

formou frontální výuky, tedy ukázkou dalších příkladů a jejich rozbor na tabuli, anebo 

formou individuální či skupinové výuky, kdy žáci vyplňují pracovní listy, jež směřují  

k pochopení a následnému zapamatování látky. 

 

 

Graf 5: Metody výuky problémových úseků učiva 

 

Nasbíraná data ukazují (Graf 5), že se učitelé jednomyslně shodují na metodě 

výuky problémových úseků učiva organické chemie. Jedná se v první řadě o metodu 

vysvětlování a to i opakovaného vysvětlování a metodu názorně-demonstrační. Tato 

metoda zahrnuje např. grafické vyjádření učiva v podobě zápisu různých reakcí, 

molekul či schémat. Práce s textem resp. s pracovními listy využívá bezmála většina, 

konkrétně je to 14 z 15 dotázaných učitelů. 
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Graf 6: Formy výuky problémových úseků učiva 

 

Výsledky výzkumu formy výuky problémových úseků učiva (Graf 6) poukázaly 

na klasickou frontální formu výuky u všech respondentů. Dále pak pedagogové 

využívají skupinovou výuku, celkem 10 z 15 dotázaných. Individuální práce ve výuce či 

domácí úkoly pak zůstávají jako třetí nejčastější varianta výuky problémových témat. 

 

Otázka č. 11: Jak zapisují žáci organické molekuly? 

 

Respondenti se jednohlasně shodli na faktu, že v rámci výuky organické chemie 

žáci zapisují molekuly látek pomocí racionálních vzorců. Žáci umí samozřejmě zapsat 

molekulu též sumárním a strukturním vzorcem. Celkem osm dotázaných uvedlo,  

že žáky učí zapisovat složitější vzorce molekul pomocí tzv. skeletálních vzorců 

(zjednodušený racionální vzorec). Fakt, že žáci tento typ zápisu pochopí, vyplývá prý 

z toho, že v případě aromatického kruhu takto molekulu zapisují automaticky  

a nepřipadá jim divné nevypisovat všechny atomy uhlíku. 
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Otázka č. 12: Jaké materiály byste ve výuce organické chemie uvítali? Co by Vám  

ve výuce organické chemie k některému z probíraných témat 

pomohlo? 

 

Poslední otázka byla položena všem vyučujícím, konkrétní odpověď dalo pouze 

sedm vyučujících. Ostatní vyučující se odkázali na otázku č. 7 se slovy: „Hodily by se 

jakékoli pěkné materiály nebo cokoli na ta témata, co jsem již zmiňoval/a.“ 

 

 

Graf 7: Další navrhované materiály pro výuku organické chemie 

 

Sedm učitelů poskytlo typy a náměty na další výukové materiály (Graf 7). 

Nejvíc by ocenili prezentaci nebo brožuru, která by obsahovala zpracovaná zajímavá 

témata z organické chemie, především prý látky a zajímavosti z běžného života (např. 

léčiva, enzymy, nezdravá „éčka“, organická chemie v životě člověka). Přesně to prý 

žáky baví, ale povědomí učitelů o všemožných zajímavostech je menší a hledání 

zajímavých témat, látek či syntéz časově příliš náročné. Jak z výsledků vyplývá, brožura 

by mohla obsahovat i netradiční úlohy a náměty na laboratorní práce z organické 

chemie. 
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Zároveň se u osmi středoškolských učitelů vyskytl zájem o to, aby byl proveden 

shodný výzkum i v rámci dalších okruhů chemie (obecná, anorganická, analytická, 

biochemie), neboť se domnívají, že problémové úseky učiva se vyskytují napříč celou 

výukou chemie na gymnáziu a nové výukové materiály by se vždy hodily. 

 

5.2 Komparativní analýza učebnic 

Pět resp. šest nejčastěji používaných učebnic, které byly analyzovány v literární 

rešerši, byly ještě zároveň podrobeny komparativní analýze. Ta vycházela  

z definovaných kritérií, jež umožnily subjektivně posoudit zpracování celé učebnice. 

Bodová škála byla stanovena od 1 (minimum) do 3 (maximum = nejlépe zpracováno): 

 

Tabulka 4: Komparativní analýza učebnic dle kritérií 

SEZNAM 

KRITÉRIÍ 
 

     

Obr. převzaté z 

citace 

I, II III IV V VI 

členění obsahu, 

struktura textu 
3 2 3 3 3 

přehlednost 3 1 3 3 3 

obtížnost a rozsah 2 3 2 3 2 

vysvětlení cizích 

slov 
2 3 3 3 3 

obrazový materiál 2 3 2 3 2 

doplňující text – 

motivační 
1 1 2 3 2 

doplňující text – 

rozšiřující 

poznatky 

3 2 3 3 2 

doplňující 

motivační 

ilustrace 

1 1 2 3 2 

otázky, úkoly pro 

žáky 
1 1 1 3 1 

Celkový součet 

bodů 
18 17 21 27 20 
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Komparativní analýza ukazuje (Tab. 4), že dle autorky je ideálně zpracovaná 

učebnice Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie) od autorů Kolář K., Pospíšil 

J. Oproti ostatním učebnicím jako jediná obsahuje otázky a úkoly pro žáky a má 

kvalitně zpracovanou část doplňujících motivačních textů i textů obohacující výklad  

o nadstavbové informace a navíc i motivační ilustrace. 

 

5.3 Výukové materiály 

Poslední kapitola praktické části diplomové práce se zabývá návrhem a tvorbou 

výukových materiálů na problémové úseky učiva organické chemie. Každý materiál je 

v úvodu charakterizován a má jasně vytyčený cíl, který vyplynul z předchozího 

pedagogického výzkumu. Následuje vždy uvedení doporučeného zařazení daného 

materiálu do výuky, korelace s RVP9 a rozbor zpracování výukového materiálu 

(obsahově i graficky). Obsah a zpracování materiálů taktéž souvisí s výsledky výzkumu 

a literární rešerše. Při tvorbě výukových materiálů autorka využila mimo jiné obsah 

učiva z učebnic chemie 23, 24,25,26,27,28, které byly analyzovány v literární rešerši. Další 

použité literární zdroje a citace obrázků jsou součástí kapitoly 8.3 Zdroje použité  

ve výukových materiálech. Všechny vytvořené materiály okomentovali tři 

středoškolští učitelé chemie, kteří byli zároveň respondenty pedagogického výzkumu. 

Jejich komentáře jsou parafrázovány vždy na konci kapitoly jednotlivých výukových 

materiálů. V diplomové práci jsou materiály seřazeny postupně tak, jak se 

chronologicky vyskytují v učivu chemie gymnázia. 

Všechny vytvořené výukové materiály jsou součástí příloh této diplomové práce 

a v původních formátech jsou k dispozici na CD (příloha č. 9.12). 

 

Přehled zpracovaných témat a typ výukového materiálu: 

- Indukční a mezomerní efekt – skupinová práce 

- Reakční mechanismy – prezentace v programu MS PowerPoint 

- Dusíkaté deriváty – pracovní list 

- Heterocyklické sloučeniny – projektové vyučování 
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5.3.1 Indukční a mezomerní efekt – skupinová práce 

Výsledky rozhovorů se středoškolskými pedagogy ukázaly, že téma indukční  

a mezomerní efekt žáci často nechápou a tím pádem neumějí důsledky efektů ani 

odvodit. Dle učitelů je toto téma žákům zprostředkováno metodou vysvětlování  

a názorně-demonstrační metodou. Forma výuky je vždy frontální. Výukový materiál na 

téma efektů byl navržen s cílem pojmout formu výuky jinak – skupinová výuka.  

A metodu vysvětlování převést na žáky samotné. Výukový materiál je navíc zaměřen  

na objasnění příčin a důsledků u obou efektů na konkrétních příkladech.  

5.3.1.1 Cíl výukového materiálu 

 Žáci ve dvojici prostudují téma indukční a mezomerní efekt (každý jedno téma). 

 Žáci si ve dvojici navzájem témata vysvětlí. 

 Žáci objasní a najdou řešení k zadanému úkolu na základě nově nabytých 

vědomostí. 

 Žáci vysvětlí vliv indukčního nebo mezomerního efektu na konkrétním příkladu 

svým spolužákům.  

5.3.1.2 Zařazení do výuky 

Výukový materiál resp. skupinovou práci lze do výuky zařadit v úvodu učiva 

organické chemie, které předchází systematické části organické chemie – jednotlivým 

skupinám organických látek. Další možností zařazení této skupinové práce je  

při probírání témat Aromatické uhlovodíky, Halogenderiváty uhlovodíků, Alhoholy 

resp. po probrání substitučních a funkčních derivátů karboxylových kyselin. Poslední 

varianta, jak využít tento výukový materiál, je zadat příklady žákům na odborném 

chemickém semináři, kdy žáci mají dobré povědomí o všech derivátech uhlovodíků  

a lépe tak odvozují důsledky působení efektů. 

5.3.1.3 Korelace tématu s RVP
9
 

Téma indukčního a mezomerního efektu není v RVP
9
 zařazeno, avšak jeho 

výuka probíhá v rámci vzdělávacího obsahu Organická chemie, který je součástí 

vzdělávacího oboru Chemie, ten spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka 

tématu efektů probíhá na začátku učiva organické chemie a prolíná jej až po deriváty 

uhlovodíků. Skupinová práce rozvíjí průřezové téma osobnostní a sociální výchova. 
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Průřezové téma osobnostní a sociální výchova se při skupinové práci projevuje 

především v momentě, kdy žáci ve dvojici hledají řešení problému a využívají tak svých 

vědomostí i sociálních a komunikačních dovedností. Zároveň je rozvíjena kvalita 

komunikace tzn. žáci si aktivně naslouchají, přesně formulují své názory a efektivně 

svou komunikací vyjednávají řešení zadaného problému resp. úlohy. 

5.3.1.4 Zpracování výukového materiálu 

Výukový materiál obsahuje celkem tři části. Hlavní, a pro učitele zásadní, část 

tvoří metodické pokyny (příloha č. 9.3, strana P-3 až P-6), které učitel potřebuje  

pro úspěšnou realizaci skupinové práce. Metodické pokyny udávají zařazení skupinové 

práce do výuky, cíle práce a rozvíjené klíčové kompetence. Dále autorka popisuje 

přípravnou fázi, díky níž je učitel seznámen s průběhem a organizací skupinové práce. 

Realizační fáze uvádí konkrétní průběh zadávání práce (Obr. 7). Ve fázi evaluace jsou 

obsaženy otázky pro shrnutí a ověření znalostí u žáků, námět k reflexi skupinové práce 

a nakonec evaluační úkol pro žáky. Tento materiál je rozepsán na čtyři strany  

formátu A4. 
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Obrázek 7: Indukční a mezomerní efekt – ukázka z metodiky pro učitele 

 

Druhou část tvoří dvě strany A4 učebního textu (příloha č. 9.4, strana P-8 až  

P-9), který obdrží každý žák. Text obsahuje obecnou charakteristiku a podstatu 

působení indukčních a mezomerních efektů, dále se věnuje každému efektu zvlášť. 

V případě indukčního efektu jsou v textu použity elektronové vzorce látek, jejichž 

prostřednictvím je mimo jiné vysvětlen princip působení efektu resp. posun elektronové 

hustoty po σ vazbách v molekule. Zároveň jsou u každého typu efektu (+I efekt,  

–I efekt) uvedeny konkrétní příklady substituentů, jenž daným efektem v molekule 

působí (Obr. 8). 
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Obrázek 8: Indukční a mezomerní efekt – ukázka učebního textu (I efekt) 

 

Mezomerní efekt je vysvětlen obdobným způsobem, také jsou zde použity 

elektronové vzorce látek a navíc učební text zmiňuje vliv substituentů na elektrofilní 

substituci aromatickou resp. na polohy, kde může dojít k navázání elektrofilu (Obr. 9). 

 

 

Obrázek 9: Indukční a mezomerní efekt – ukázka učebního textu (M efekt) 
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Poslední část obsahuje zadání, celkem osm různých příkladů (příloha č. 9.5, 

strana P-17 až P-18) a zadání úloh pro jednotlivé skupiny žáků včetně jejich řešení  

i s vysvětlením tvoří varianta pro učitele (příloha č. 9.4, strana P-10 až P-13). Příklady 

byly sestaveny tak, aby žáky ve dvojicích při skupinové práci vedly k zamyšlení  

a aplikaci nových znalostí při řešení konkrétního příkladu, aby dokázali uvažovat  

a uvědomovali si důsledky působení indukčního a mezomerního efektu u různých typů 

uhlovodíkových derivátů. Vysvětlení příkladů slouží učitelům jako pomůcka  

pro objasnění působení konkrétních efektů (Obr. 10). 

 

 

Obrázek 10: Indukční a mezomerní efekt – ukázka zadání příkladu včetně řešení 
 

5.3.1.5 Komentář středoškolských učitelů chemie 

Téma i zadání je zpracováno pěkně, úlohy jdou do hloubky a vedou k pochopení 

důsledků působení efektů. Téma by prý učitel zařadil až do chemického semináře, 

neboť by prý při výkladu učiva v úvodu organické chemie (tak jak autorka doporučuje) 

žáci nedokázali napsat vzorce látek z důvodu malých znalosti ze ZŠ a zároveň by pro ně 

zadání mohlo být příliš obtížné k vyřešení. Naopak v chemickém semináři prý žáci znají 

názvosloví, mají probrány uhlovodíky i deriváty uhlovodíků a dokážou rychleji  

a efektivně řešit problémové úlohy. 
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Další učitel vyzdvihl pěkně a přehledně zpracovaný manuál i pracovní list. 

Úlohy jsou prý vhodně zvoleny a určitě jsou vhodné do výuky. Prý je určitě do výuky 

sám zařadí. Skupinová práce by však byla zařazena až po výkladu tématu efektů 

substituentů. Studenti by si přečtením teorie zopakovali efekty a jejich důsledky 

působení a řešením úloh by téma procvičili. Negativa učitel shledal u úlohy týkající se 

karbokationtů s tím, že většina studentů nebude umět napsat vzorce a mohou mít tedy 

problém úlohu vyřešit. Dalším možným úskalím je prý i časová náročnost. V některých 

třídách je až 34 studentů (tzn. 17 skupin), což by znamenalo, že skupinová práce a její 

vyhodnocení zabere určitě více jak 20 minut.  

Poslední komentář učitele pozitivně hodnotí zadání, které rozvíjí chemické 

uvažování a navrhuje vhodnost zařazení těchto úloh do testu, což se formou zpracování 

zadání nevylučuje. 

5.3.2 Reakční mechanismy – prezentace v programu MS PowerPoint 

Z výzkumu vyplývá (Graf 3), že reakční mechanismy jsou tématem, které učitelé 

často opomíjejí, neboť nemají ucelené či vhodné materiály a sami konstatují, že žáci 

téma příliš nechápou z důvodu složitosti. Pokud jej vyučují, volí pouze některé 

z reakčních mechanismů, anebo se tomuto tématu věnují až na chemickém semináři. 

K vysvětlení tématu volí metodu vysvětlování a názorně-demonstrační. Forma výuky je 

vždy frontální. Výsledky výzkumu (Tab. 3) navíc poukázaly na téma elektrofilní  

a nukleofilní substituce, které prý žákům taktéž činí problém. Jelikož se jedná o typ 

reakcí, bylo toto téma sloučeno. Vzniklý výukový materiál má mnohostranné využití jak 

pro pedagoga, který jej může používat ve výuce, tak i pro žáka, neboť může sloužit jako 

přehled a vysvětlení typických reakcí a reakčních mechanismů v organické chemii. 

 

V prezentaci jsou uvedeny následující typy reakcí a reakčních mechanismů: 

- radikálová substituce 

o mechanismus radikálové substituce chloru na methan 

- elektrofilní adice 

o mechanismus elektrofilní adice chlorovodíku na but-1-en 

o mechanismus elektrofilní adice bromu na 3-methylpent-2-en 

o mechanismus elektrofilní adice vody na prop-1-yn 
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- eliminace 

o mechanismus eliminace (E1): dehydratace 2-methylpropan-2-olu 

o mechanismus eliminace (E2): dehydrohalogenace1-brom-2-methylbutanu 

- nukleofilní substituce 

o mechanismus nukleofilní substituce (SN1) vody na 2-brom-2-methylpropan 

o mechanismus nukleofilní substituce (SN2) nukleofilu OH⁻ na bromethan 

- Fisherova esterifikace 

o mechanismus Fisherovy esterifikace propanové kyseliny a metanolu 

- aldolizace karbonylových sloučenin 

o mechanismus aldolizace acetaldehydu (ethanalu) 

- elektrofilní aromatická substituce  

o mechanismus elektrofilní aromatické substituce bromu na benzen 

o mechanismus elektrofilní aromatické substituce 2-chlorpropanu na benzen 

(Friedel-Craftsova alkylace)  

5.3.2.1 Cíl výukového materiálu 

 Žáci vyjmenují typické reakce v organické chemii a uvedou konkrétní příklad. 

 Žáci vysvětlí pojem elektrofil resp. nukleofil a odhadnou průběh reakčního 

mechanismu. 

 Žáci odvozují reakční mechanismy na základě nabytých znalostí a dokážou 

uvést analogické příklady. 

 Žáci umí odhadnout ze zápisu reakčního mechanismu konkrétní typy reakcí  

i u složitějších organických syntéz léčiv a jiných látek. 

5.3.2.2 Zařazení do výuky 

Prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint slouží učiteli v průběhu celé 

výuky organické chemie, jednotlivé reakce a reakční mechanismy může vhodně zařadit 

ke konkrétnímu tématu uhlovodíků a jejich derivátů. Pro zvýšení motivace žáka učitel 

uvádí konkrétní typy reakcí na známých lécích a jiných populárních sloučeninách. 

Motivační část je v závěru prezentace. 

Zároveň by prezentace měla sloužit i žákovi, který ji může využít jako studijní 

materiál, jenž mu shrnuje základní organické reakce a k tomu navíc každou reakci 

vysvětluje detailním rozpisem reakčního mechanismu a slovním komentářem. V tomto 
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případě by měl žák prezentaci obdržet na začátku výuky organické chemie resp. s první 

probíranou reakcí, což nejčastěji bývá radikálová substituce u alkanů. Žák může 

výukový materiál využít v podobě PowerPointové prezentace nebo jako dokument  

ve formátu pdf určený pro tisk. Tištěná podoba materiálu umožňuje i psaní poznámek 

do snímků, což zvyšuje efektivitu chápání reakcí i reakčních mechanismů. 

5.3.2.3 Korelace tématu s RVP9 

Téma Reakční mechanismy spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda,  

pod vzdělávací obor Chemie a ke vzdělávacímu obsahu Organická chemie. Reakce  

a reakční mechanismy prolínají výuku celé organické chemie. Jeden z definovaných 

očekávaných výstupů učiva organické chemie je dle RVP9 aplikace znalosti o průběhu 

organických reakcí na konkrétní příklady. Navržená prezentace uvádí jak obecné, tak 

konkrétní příklady a navíc je doplněna i zajímavými syntézami léků a jiných známých 

látek. A právě na téma léky odkazuje i definované učivo dle RVP9. Pokud by měla být 

uvedena průřezová témata, jednalo by se především o mediální výchovu. 

V rámci mediální výchovy RVP9 zmiňuje rozvíjení kritického odstupu  

od modelů životního stylu, nabízejících se v masových médiích. Jelikož jsou léky často 

prezentovány v reklamách, měla by zde mediální výchova klást důraz na kritický 

přístup k reklamě. Žák by si měl uvědomit použité strategie reklamní kampaně  

a s nadhledem vyhodnotit pravdivost sdělovaných faktů. Proto jsou u vybraných syntéz 

léků doplněny odkazy a úkoly související s reklamou a jejím vlivem na rozhodování. 

 

5.3.2.4 Zpracování výukového materiálu 

Výukový materiál obsahuje celkem 30 snímků (příloha č. 9.6, strana P-19 až  

P-48), první snímek je úvodní, druhý snímek tvoří osnova, 22. snímek je úvodní 

k výrobě léků. Snímky obecných reakcí jsou vždy následně doplněny snímky reakčního 

mechanismu. V závěru prezentace (snímek od č. 22 do č. 30) jsou uvedeny reakční 

mechanismy syntéz různých léčiv a jiných známých látek (výroba kyseliny 

acetylsalicylové - aspirin, paracetamolu - paralen, ibuprofenu - ibuprofen, 

xylometazolinu - olynth, sildenafilu – viagra, ethylvanilinu – vanilinový cukr). 

Vybrané chemické reakce jsou zapsány obecně a doplněny krátkým učebním 

textem, jenž vysvětluje princip reakce (Obr. 11). Takto je zpracováno celkem 7 reakcí 

(snímek č. 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19). Po obecné reakci následuje vždy snímek resp. snímky 

reakčního mechanismu, již na konkrétním příkladu resp. příkladech. Reakční 
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mechanismus bývá ve většině příkladů taktéž doplněn o učební text, který vysvětluje 

jednotlivé kroky (Obr. 12). V prezentaci je celkem 12 snímků odhalující konkrétní 

reakční mechanismy. 

Grafická podoba prezentace byla vytvořena tak, aby uvedené vzorce, reakce  

a reakční mechanismy byly dostatečně přehledné a čitelné i při promítání na plátno 

popř. bílou zeď. Názvy typů reakcí jsou uvedeny v černých rámečcích a psány velkým 

tiskacím písmem. U obecných reakcí jsou pro zvýšení názornosti atomy, které se reakce 

účastní, zvýrazněny odlišnými barvami. Reakční mechanismy jsou také v černém 

rámečku, ale jsou napsány malým tiskacím písmem. Pokud je reakční mechanismus 

rozepsán na několik řádků, jsou jednotlivé řádky pro přehlednost odděleny modrou 

čarou. Doplňující informace k reakcím resp. reakčním mechanismům se v prezentaci 

objevují v červeném rámečku a i text je psaný červeně.  

 

 

Obrázek 11: Reakční mechanismy: Obecná reakce, učební text na téma eliminace (snímek 9) 
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Obrázek 12: Reakční mechanismy: mechanismus eliminace (snímek 10) 

 

Poslední část prezentace je věnována syntézám známých léčiv a jiných 

zajímavých látek, celkem se jedná o 8 snímků. Jsou uvedeny reakce, zajímavé 

informace k látce či léku a také odkazy na reklamy. Každý snímek je doplněn úkolem. 

 

Přehled syntéz a reakcí dalších zajímavých látek: 

- výroba aspirinu 

- výroba paracetamolu 

- výroba ibuprofenu 

- výroba xylomethazolinu (účinná látka nosního spreje Olynth) 

- výroba sildenafilu (účinná látka Viagry) 

- výroba ethylvanilinu (látka obsažená ve vanilinových cukrech různých výrobců) 

 

Jako názorný příklad lze uvést např. snímek syntézy účinné látky paracetamolu, 

který je obsažen ve známých lécích (paralen, panadol, paracetamol dr. Max aj.). Sled 

reakcí syntézy je označen konkrétními typy reakcí, dále autorka uvádí zajímavosti. 

V případě paracetamolu jsou vyjmenovány analogické léky, stáří léku, jeho účinky  
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a odkaz na dvě reklamy s tím, aby se žáci zamysleli, která reklama je ovlivní  

při rozhodování o koupi léku více (Obr. 13). 

 

 

Obrázek 13: Reakční mechanismy: výroba paracetamolu (snímek 24) 

 

5.3.2.5 Komentář středoškolských učitelů chemie 

Jako velkou výhodu učitel shledal fakt, že je prezentace vhodná i pro výuku 

s multimediálními pomůckami (tablety), kde si žáci mohou prezentaci spustit a nemusí 

si složitě reakce ani reakční mechanismy přepisovat do sešitu. Přepisování reakčních 

schémat je prý ve většině případů zatíženo chybou, které se žáci při zápisu složitějších 

reakcí dopouštějí. Zároveň tablety urychlí celý proces výuky, neboť učitel nemusí čekat, 

až žáci schéma přepíší do sešitu. Zároveň učitel navrhoval zařadit do prezentace 

atraktivní téma kosmetiky (složení, aktivní látky v kosmetice, výroba kosmetiky)  

a následující úkoly: 

- Zjistěte, jaké léky doma používáte nejčastěji. 

- Najděte na internetu příbalovou informaci, odhalte účinnou látku léku. 

- Pokuste se najít syntézu účinné látky popř. výrobu léku. 
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Komentář dalšího pedagoga pochvaloval přehledné znázornění vybraných 

reakčních mechanismů a zařazení výroby některých léčiv jakožto motivačního prvku. 

Pozitivně hodnotí i znázornění aplikace jednotlivých pravidel. Prezentaci resp. 

především reakční mechanismy by učitel žákům předal až na chemickém semináři, kde 

by si žáci ujasnili a zopakovali reakce a reakční mechanismy. V případě zařazení  

do běžné vyučovací hodiny by na začátku prezentace měla být osnova a vysvětlení typů 

reakcí (substituce, adice, eliminace). Na základě tohoto komentáře byla prezentace 

rozšířena o osnovu. 

Prý nejpřínosnější z vytvořených materiálů, kde učitel ocenil jak přehled 

mechanismů, tak výrobu léků, která v klasických SŠ učebnicích chybí a přitom žáky 

nejvíce zajímá. 

5.3.3 Dusíkaté deriváty uhlovodíků – pracovní list 

Téma dusíkaté deriváty je dle výsledků nejvíce problémové téma ve výuce 

organické chemie vůbec a žáci bojují jak s pochopením učiva, tak s názvoslovím. 

Zároveň je toto téma nepopulární. Učitelé téma předávají žákům frontální formou 

výuky a metodou vysvětlování a názorně-demonstrační. Navržený výukový materiál  

na téma dusíkaté deriváty má podobu pracovního listu, který si klade za cíl žáky 

především motivovat a přiblížit jim téma prostřednictvím známých látek (drog) nebo 

látek z běžného života (potravinářská barviva). Zároveň má část edukační, neboť 

obsahuje učební text, který prolínají nebo na něj navazují různé druhy učebních úloh, 

které žák v průběhu výuky plní a učivo si tak lépe pamatuje. Důraz byl mimo jiné 

kladen i na uvědomění si zásadního rozdílu mezi amino- a nitroderiváty uhlovodíků. 

5.3.3.1 Cíl výukového materiálu 

 Žáci charakterizují funkční skupinu u dusíkatých derivátů uhlovodíků a odvodí 

rozdílnou strukturu a vlastnosti amino- a nitroderivátů uhlovodíků. 

 Žáci pojmenují nebo napíší vzorce nitrosloučenin. 

 Žáci uvedou typické reakce dusíkatých derivátů uhlovodíků uhlovodíků. 

 Žáci za pomoci pracovního listu odhalí ve složení potravin azobarviva a zároveň 

navrhnou alternativu za využití přírodních barviv. 

 Žáci vyjmenují významné zástupce ze skupiny dusikatých derivátů uhlovodíků. 
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5.3.3.2 Zařazení do výuky 

Pracovní list byl koncipován tak, aby jej učitelé mohli využít pro výuku celého 

tématu dusíkatých derivátů uhlovodíků, na kterou bývá většinou hodinová dotace  

dvě vyučovací hodiny. Výukový materiál by měl být dostačující teoretický základ 

tématu, který navíc nabízí učební úlohy k procvičení nově nabytých znalostí. Pracovní 

list zůstává k dispozici žákovi a nahrazuje zápis do sešitu.  

5.3.3.3 Korelace tématu s RVP9 

RVP9 uvádí výuku derivátů uhlovodíků, kam spadají samozřejmě i dusíkaté 

deriváty uhlovodíků. Výuka patří do vzdělávacího obsahu Organická chemie, který je 

součástí vzdělávacího oboru Chemie. To vše zaštiťuje vzdělávací oblast Člověk  

a příroda. Dusíkaté deriváty jsou probírány ve 3. ročníku resp. septimě gymnázia. 

Pracovní list může naplňovat i vybraná průřezová témata: osobnostní a sociální výchova 

a mediální výchova. 

Téma osobnostní a sociální výchovy zahrnuje pojem „morálka všedního dne“, 

které poukazuje na fakt, že žák jako jedinec společnosti se musí potýkat se sociálními  

a morálními dilematy doby, v níž žije. Motivační text v úvodu tématu dusíkaté deriváty 

uhlovodíků zmiňuje drogy a jejich účinek na lidské zdraví. Drogy jsou považovány  

za kritické dilema dospívající mládeže, a proto je zde kladen důraz na uvědomění si 

vlastního zdraví a péče o vlastní zdraví. 

Mediální výchova naopak vede žáka k tzv. mediální gramotnosti, jež usměrňuje 

vnímání sdělovaných faktů v masmédiích. Pracovní list se v krátkosti zabývá složením 

potravin a měl by vést žáky k důkladnému prověřování jejich složení a posouzení 

závažnosti obsažených látek. Materiál a vyučující by měli zároveň poukázat i na 

přehnanou reprodukci informací v médiích. 

5.3.3.4 Zpracování výukového materiálu 

Pracovní list byl vytvořen ve dvou variantách: varianta pro žáky (příloha č. 9.9, 

strana P-60 až P-63) a varianta pro učitele (příloha č. 9.8, strana P-55 až P-58). Ta 

obsahuje řešení pracovního listu. Pro přehlednost je veškerý text, vzorce a úkoly, jež 

doplňuje žák, zvýrazněn červenou barvou. Samotný pracovní list obsahuje motivační 

texty a učební texty, které vyzývají žáka k doplňování slov popř. sousloví a učební 

úlohy. Ty jsou vždy zvýrazněny hvězdičkou a žlutým pozadím textu. Pracovní list byl 
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rozvržen na čtyři strany o velikosti formátu A4. Pro zvýšení efektivity využití 

pracovního listu autorka vypracovala metodické pokyny pro učitele (příloha č. 9.7, 

strana P-49 až P-51).  

V úvodu pracovního listu stojí motivační text (Obr. 14) na téma: „Jak se z máku 

stane droga“. Jak už z nadpisu vyplývá, text seznamuje žáka s chemickým složením 

známé drogy, jakožto dusíkatého derivátu. V textu jsou zároveň uvedeny informace  

o nebezpečí této drogy, návykovosti a léčbě. Pod textem jsou nakresleny vzorce 

morfinu, heroinu a methadonu. 

 

 

Obrázek 14: Dusíkaté deriváty – motivační text 

 

Za motivačním textem autorka uvádí schéma rozdělení dusíkatých derivátů 

(Obr. 15), které už žáka upozorňuje na dva typy dusíkatých derivátů. Žák během 

výkladu učitele dopisuje informace do rámečků. 
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Obrázek 15: Dusíkaté deriváty uhlovodíků – schéma rozdělení látek 

 

Učební text se věnuje nejprve aminoderivátům uhlovodíků a seznamuje žáka 

s názvoslovím, poté se strukturou a vlastnostmi této skupiny látek, přípravou  

a využitím. Učební text obsahující vzorce sloučenin, schémata a části na doplnění 

pojmů dle výkladu je rozvržen na jednu stranu formátu A4 a obsahuje celkem 3 úkoly 

(Obr. 16). 

Nitroderiváty uhlovodíků jsou zpracovány shodným způsobem. Shoduje se  

i obsahové a grafické rozložení stránky, opět je téma vypracováno na jednu stranu 

formátu A4. Obsahuje celkem 4 úkoly. 

 

 

Obrázek 16: Dusíkaté deriváty uhlovodíků – učební text (aminoderiváty uhlovodíků) 
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Poslední strana pracovního listu se zaměřuje na azobarviva a diazotaci.  

Na začátku je motivační text na téma: „Jak je to s těmi HARIBO medvídky? Jsou plné 

„éček“?“ Tento text žáky seznamuje s přírodními barvivy, která lze vyčíst ze složení 

produktu. Následuje téma Reakce dusíkatých derivátů, které jsou prezentovány 

diazotací, s níž souvisejí i azobarviva. Závěrečná strana pracovního listu obsahuje opět 

3 úkoly pro žáky (Obr. 17). 

 

 

Obrázek 17: Dusíkaté deriváty uhlovodíků – učební text (diazotace, azobarviva) 

 

Metodické pokyny (příloha č. 9.7, strana P-49 až P-51) obsahují zařazení 

pracovního listu do výuky, jeho cíle a další didaktické informace. Dále autorka navrhuje 

způsob organice i průběh výuky a doporučuje zdůraznění různých pojmů či konkrétního 

učiva. Metodické pokyny jsou rozšířeny o doplňující otázky a odpovědi k motivačnímu 

textu „Jak se z máku stane droga?“ (Obr. 18). Tento materiál je rozpracován na necelé 

čtyři strany formátu A4. 
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Obrázek 18: Dusíkaté deriváty uhlovodíků – ukázka z metodiky pro učitele 
 

5.3.3.5 Komentář středoškolských učitelů chemie 

Využití pracovního listu na téma Dusíkaté deriváty by prý umožnilo stihnout 

výuku tohoto tématu v rozmezí dvou vyučovacích hodin, což by bylo velmi přínosné. 

Učitel by prý doplnil tento pracovní list demonstračním pokusem, který by žáky mohl 

taktéž motivovat. 

Podle dalšího učitele je téma pěkně zpracované a určitě ve výuce dobře 

využitelné, sedí prý i navrhované zařazení do výuky. Vhodně jsou i zvolené motivační 

prvky (Opium, Haribo). Do výukového materiálu by učitel navrhoval zařadit zmínku  

o existenci Nitrosoderivátů uhlovodíků a dále doporučuje vyzdvihnout typickou reakci 
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nitroderivátů tedy redukci přes nitrosoderiváty uhlovodíků. To by ale mohlo být 

podstatné pouze pro žáky maturující z chemie. 

Poslední komentář učitele pozitivně hodnotí grafické zpracování materiálu  

i vhodně zadané úkoly v pracovním listu. Zároveň uvádí, že toto téma je dobře shrnuté  

a oceňuje tvorbu materiálu právě na toto téma, protože prý k němu příliš mnoho 

didaktických materiálů není. Učitel opětovně potvrzuje, že je téma mezi žáky opravdu 

neoblíbené, tudíž oceňuje i motivační části v pracovním listu.  

5.3.4 Heterocyklické sloučeniny – projektové vyučování 

Poslední z problémových úseků učiva, jež bylo zpracováno do výukového 

materiálu, je téma Heterocyklické sloučeniny. Hlavním problémem tohoto tématu je dle 

výpovědí učitelů fakt, že téma žáky nebaví. Výuka probíhá formou frontálního výkladu 

a klasickou metodou vysvětlování a názorně-demonstrační, přičemž sdělena je 

nejčastěji charakteristika heterocyklických sloučenin a poté je žákovi předán výčet 

zástupců této skupiny látek a jejich triviální názvy. Projekt na téma heterocyklické 

sloučeniny vznikl proto, aby žáci toto téma lépe pochopili a uvědomili si, že i takto 

náročné téma a složité vzorce látek jsou často notoricky známé látky, s nimiž se žáci 

setkávají v běžném životě nebo o nich alespoň již několikrát slyšeli. Některé látky 

naopak poznávají nově. V rámci projektového vyučování dochází navíc k lepšímu 

zapamatování učiva na základě nabyté zkušenosti v průběhu tvorby informační zprávy.  

5.3.4.1 Cíl výukového materiálu 

 Žák ve skupině využívá dostupné služby informačních sítí, vyhledává informace 

k zadaným tématům a bodům, analyzuje je, kriticky vyhodnotí a zároveň je 

rozšíří o doplňující informace. 

 Žák porozumí tématu a následně popíše chemické sloučeniny, které mají ve své 

struktuře heteroatom. 

 Žák umí vyjmenovat některé příklady heterocyklických sloučenin, se kterými se 

může setkat v běžném životě, zhodnotí jejich vlastnosti, obeznámí ostatní 

spolužáky s bližšími informacemi o sloučenině a také o pozitivních  

a negativních vlivech těchto sloučenin na lidský organismus.  
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 Žák vytvoří informační zprávu v podobě plakátu, jenž reprezentuje nově nabyté 

poznatky. 

 Žák pracuje v týmu, kooperuje s ostatními členy skupiny a rozvíjí týmovou 

spolupráci. 

5.3.4.2 Zařazení do výuky 

Téma Heterocyklické sloučeniny by mělo být zařazeno v závěru organické 

chemie ve třetím ročníku resp. septimě na gymnáziu. Časová dotace na tento projekt je 

jeden den. Téma heterocyklické sloučeniny bude žákům zprostředkováno v rámci 

projektového dne.  

Projektové vyučování by mělo probíhat v následujícím sledu událostí. Výuka 

začíná seznámením třídy s tématem a organizací projektového dne, následuje 

brainstorming na stanovené otázky, poté diskuze ve dvojicích na zadané otázky a zpětná 

diskuze k otázkám. Pak dojde k rozdělení žáků do skupin, zadání teoretického základu 

tématu heterocyklické sloučeniny, kdy si to žáci ve skupině nastudují, vyučující to shrne 

a případně zodpoví dotazy. Až poté si každá skupina losuje téma a začíná pracovat  

na projektu. 

5.3.4.3 Korelace tématu s RVP9 

Dle RVP9 patří heterocyklické sloučeniny jako tematický celek do vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda, pod vzdělávací obor Chemie a ke vzdělávacímu obsahu 

Organická chemie. Učivo heterocyklické sloučeniny je nejčastěji probíráno  

ve 3. ročníku resp. septimě gymnázia. Téma heterocyklické sloučeniny a jeho pojetí 

v rámci projektové výuky lze zařadit i do průřezových témat: osobnostní a sociální 

výchova, mediální výchova.  

Osobnostní a sociální výchovy se téma dotýká především v utváření 

seberegulace, sebeovládání a péče o vlastní zdraví. Žáci se zároveň učí efektivnímu 

řešení problémů, organizačních dovedností, ovládání se v situacích při řešení problémů 

a ovládání sociálních dovedností potřebných při řešení problémů v interakci s druhými 

lidmi. Rozvíjí si sociální komunikaci, schopnost spolupráce, tolerance, respektu  

i vlastního prosazení ve skupině. 

Mediální výchova by měla v žácích soustavně rozvíjet schopnost kriticky  

a tvořivě nakládat s informacemi, které jsou zprostředkovány médii, a zároveň je vede  

k prověřování mediálních sdělení s ostatními zdroji. Téma heterocyklické sloučeniny je 
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v rámci projektu rozděleno do šesti dílčích témat, přičemž každé z nich se týká látek, 

s nimiž se žáci mohou setkávat v běžném životě. Léky, drogy nebo i vitamíny jsou  

v mediální komunikaci prezentovány určitým způsobem, díky projektovému zpracování 

tématu mají žáci možnost získat nadhled a přehled o chemických látkách a schopnost 

kriticky je posoudit. Zároveň žáci získají cenné internetové zdroje, které jim pomohou 

odhalit např. i pozadí farmacie a bezpečnosti užívání léků. 

5.3.4.4 Zpracování výukového materiálu 

Autorka vytvořila dokumentaci k projektovému dni (příloha č. 9.10, strana  

P-64 až P-70). V úvodu jsou didaktické informace o metodě a formě výuky, zařazeny 

jsou i cíle a klíčové kompetence, které projektová výuka rozvíjí. Dokumentace splňuje 

náležitosti projektu, takže je detailně vypracována fáze přípravy projektového 

vyučování, realizační fáze a fáze evaluace projektu, celkem sedm stran formátu A4. 

Projekt na téma Heterocyklické sloučeniny tvoří celkem šest dílčích témat, jež 

byla zformulována tak, aby nabyté znalosti z výstupních informačních zpráv alespoň 

částečně pokryly široké spektrum heterocyklických sloučenin, seznámily žáky 

s nejznámějšími zástupci a zlepšil se navíc kritický pohled žáků na dané látky. Zadání 

pro jednotlivá témata si žáci vylosují, navíc zadání obsahuje doplňující informace  

(Obr. 19), které by měly být zahrnuty ve výstupní informační zprávě resp. plakátu. 

Zadání je součástí přílohy č. 9.11, strana P-71 až P-74. 

 

Žáci zpracují v rámci projektu následující témata:  

- vitamíny 

- léky 

- hormony 

- nukleové kyseliny 

- káva, čaj, čokoláda a jiné drogy 

- tetrapyrol, porfyriny 
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Obrázek 19: Heterocyklické sloučeniny – ukázka zadání témat 

 

Součástí přílohy č. 9.11, strana P-72 výukového materiálu je teoretické zadání 

resp. učební text pro všechny žáky. Ti obdrží materiál ihned po rozdělení do skupin, 

avšak dříve než získají konkrétní témata. Teorii k tématu nastudují, aby se lépe 

orientovali při zpracování projektu na zadané téma. Učební text k tématu 

Heterocyklické sloučeniny je shrnut na jednu stranu formátu A4, na začátku je 

charakteristika skupiny látek, poté rozdělení dle velikosti kruhů a počtu heteroatomů 

v molekule na což navazuje přehled vzorců a triviálních názvů (Obr. 20). Na konci 

autorka uvádí čtyři příklady reakcí heterocyklických sloučenin. 
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Obrázek 20: Heterocyklické sloučeniny – učební text 
 

5.3.4.5 Komentář středoškolských učitelů chemie 

Projektová výuka na toto téma by byla dle vyučujícího určitě možná zrealizovat 

a navrhuje alternativu místo pravidelně pořádané exkurze. Učitel velmi kladně hodnotí 

nápaditost zvolených dílčích témat, která budou pro žáky prý maximálně motivující  

a rozhodně je zaujmou víc než klasicky probírané téma heterocyklických sloučenin. 

Dále bylo doporučeno zařadit do projektu i téma alkaloidy. 

Učitel v prvé řadě doceňuje pečlivou přípravu a plán projektového dne. Dále 

vyzdvihuje pěkně zvolená témata ke zpracování a propojení chemie  

s biologií – mezipředmětové vazby (žloutenka, vitamíny, hormony, železo v lidském 

těle apod.). Učitel navrhuje i možnost aplikovat projekt ve zjednodušené variantě  

i v rámci výuky chemie v kvartě. Negativem výukového materiálu může být právě 

zpracování tématu na projektové vyučování. Dle vyučujícího je samotný projektový den 

na vyšším gymnáziu nereálný. Ve třetích ročnících už probíhají semináře, tudíž je 
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komplikované projektový den zařadit do rozvrhu tak, aby žádný ze seminářů neodpadl  

a navíc prý většina kolegů stále vnímá projektovou výuku jako "ztrátu času" a "hraní si 

s dětmi". Na gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích prý projektové vyučování 

probíhá pouze na nižším gymnáziu. 

Poslední vyučující hodnotí výukový materiál jako nejméně přínosný pro učitele. 

Zároveň prý témata nejsou příliš atraktivní a tvorba posteru není považována  

za projektové vyučování. 
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6 DISKUZE 

V této kapitole jsou diskutovány zvolené metody pedagogického výzkumu, 

analýza učebnic a tvorba výukových materiálů. Zároveň se autorka vrací k pojmu 

problémový úsek učiva, jenž byl stanoven na počátku a je klíčový ve všech fázích 

zpracování diplomové práce. 

 

Na problémový úsek učiva autorka nahlíží pomocí následujících čtyř otázek: 

1. Co učitelé považují za problémové úseky učiva v organické chemii  

na gymnáziích? 

2. Proč jsou dané úseky učiva problémové? 

3. Jakou metodou, formou a didaktickými prostředky jsou problémové úseky učiva 

žákům zprostředkovány? 

4. Jaký výukový materiál by mohl umožnit efektivnější zprostředkování učiva 

žákům? 

 

6.2 Diskuze k pedagogickému výzkumu 

K odhalení problémových úseků učiva autorka nejprve zvolila pedagogický 

výzkum a jako metodu dotazníkové šetření. Avšak již během předvýzkumu bylo 

zjištěno, že pouhý dotazník nestačí, a tak autorka volila metodu řízeného rozhovoru, 

která se zdála okamžitě efektivnější a nabízela možnost nejen doplňujících dotazů, ale  

i dalších vyjádření učitelů jakožto účastníků pedagogického výzkumu. Jedním 

z důvodů, proč byl dotazník nedostačující výzkumný nástroj byl fakt, že respondenti 

výzkumu sice volili nabízené varianty, ale často navrhovali nové a doplňovali je 

vysvětlením. Učitelé také velmi často komentovali téma diplomové práce autorky  

a navrhovali jí další možnosti, jak téma uchopit či jej rozšířit. Zároveň i autorka 

rozšiřovala řízený rozhovor o další doplňující otázky, jakožto reakci na nové podněty  

a informace učitelů. Varianta řízeného rozhovoru se osvědčila především v získání 

velkého množství dat a faktů, které jsou v rámci kvalitativního výzkumu klíčové. Právě 

díky bohatému sběru informací a tendenci jít po podstatě věci, bylo možné získat 

odpovědi na různorodé otázky a splnit cíle pedagogického výzkumu. Výsledky 

pedagogického výzkumu odhalily celkem čtyři hlavní problémové úseky učiva 

organické chemie, jimž se autorka v rámci plnění vytyčených cílů věnovala v další části 
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diplomové práce. Zároveň byly objasněny i důvody, proč jsou témata pro žáky 

problematická, co konkrétně žákům činí problém a jak je téma vyučováno. 

Pedagogického výzkumu se účastnilo celkem 15 vyučujících, avšak osloveno 

jich bylo celkem 25. Celkem 10 pedagogů odmítlo rozhovor vždy ze stejného důvodu, 

neměli na rozhovor čas. Vyučujícím, jež se podíleli na výzkumu, autorka nabídla  

v budoucnu vytvořené výstupní materiály, které zpracuje v rámci diplomové práce. 

Tento vstřícný krok všichni zúčastnění pozitivně uvítali. Dva učitelé měli během 

rozhovoru tendenci tvrdit, že žádné téma není problémové a že jejich žáci vše dokonale 

zvládají, neboť prý učitelé vědí, jak na ně. Tento fakt autorka během rozhovoru zlomila 

a nakonec i tito učitelé dokázali vyjmenovat dva až tři problémové úseky učiva a začali 

s autorkou v rozhovoru více spolupracovat.  

Jak z výsledků výzkumu vyplývá, učitelé projevili zájem o provedení shodného 

výzkumu napříč celou výukou chemie, jelikož předpokládají, že i tam se vyskytují 

problémové úseky učiva. Tento postřeh a námět by mohl být dle autorky práce 

zpracován v dalších odborných pracích v rámci didaktiky chemie. 

Zdali byl počet respondentů výzkumu dostačující či nikoli je otázka, avšak 

autorka se domnívá, že výsledky výzkumu byly i přes menší počet účastníků výzkumu 

vždy jednoznačné. Přidanou hodnotou ve výzkumu s větším počtem respondentů by 

mohla být větší pestrost v navrhovaných tématech ke zpracování, protože jak rozhovory 

ukázaly, učitelé mají mnoho nápadů na výukové materiály, ale nemají čas tyto materiály 

vytvářet.  

 

6.3 Diskuze k analýze učebnic 

Výsledky pedagogického výzkumu tedy konkrétně čtyři problémová témata 

podrobila autorka nejprve analýze v nejčastěji používaných učebnicích chemie na SŠ, 

aby zjistila, do jaké míry jsou témata od různých autorů zpracována. Během analýzy se 

autorka zaměřila především na obsah témat, jaká je jejich náročnost a rozsah v učebnici 

a co konkrétně autoři uvádějí za příklady. Tato obsahová analýza sloužila jako přehled 

požadovaných znalostí k daným tématům a autorka se tím řídila při zpracování 

vlastních materiálů. 

Učebnice byly hodnoceny i podle vytyčených kritérií. Jednalo se o metodu 

komparativní analýzy, ta sloužila k vyhodnocení zpracování učebnic nejen po obsahové 

stránce, ale i po grafické. Autorka se zde především zaměřila na to, zdali jsou 
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v učebnicích zahrnuty učební texty s rozšiřujícími poznatky, motivační texty, motivační 

ilustrace, otázky a úkoly pro žáky. Tato kritéria byla brána v úvahu právě  

při sestavování výukových materiálů na problémové úseky učiva. Zároveň může tato, ač 

subjektivní analýza, posloužit učitelům jako inspirace k tomu, jakou učebnici zvolit, 

když budou oni sami hledat např. motivační text, rozšiřující učivo nebo úkoly a otázky 

pro žáky v rámci různých témat organické chemie. 

 

6.4 Diskuze k výukovým materiálům 

Navrhnout a vytvořit výukové materiály byl hlavní cíl diplomové práce, proto 

bude diskuze více rozvinuta vůči jednotlivým materiálům, kde se autorka pokusí 

objasnit jednotlivé kroky při jejich tvorbě a především důvod, proč zpracovala daný 

výukový materiál zvoleným způsobem. Autorka se zároveň domnívá, že by bylo vhodné 

ověřit všechny vytvořené materiály ve výuce, aby se prokázala jejich validita. Následně 

by proběhla analýza použitých materiálů a rozhovor s učiteli, kteří by se k materiálu, 

jeho zařazení a efektivitě vyjádřili. Po zjištění výsledků by byly materiály upraveny  

do nové, a díky ověření, kvalitnější podoby. Materiály se bohužel z časových důvodů 

ověřit nepodařilo. 

6.4.1 Diskuze: Indukční a mezomerní efekt – skupinová práce 

Výsledky rozhovorů ukázaly, že téma indukční a mezomerní efekt činí žákům 

problém především v pochopení podstaty a působení efektu, díky tomu těžko odhadují 

důsledky působení těchto efektů u konkrétních sloučenin. Učitelé se téměř jednomyslně 

shodují, že téma vysvětlují frontálně a názorně jej zapisují na tabuli.  

Autorka zvážila možnost opačného způsobu sdělení této problematiky a navrhla 

metodu skupinové výuky ve dvojicích. To vedlo k tomu, že téma efektů není žákům 

zprostředkováno primárně z úst pedagoga, ale že si téma vysvětlí žáci vzájemně  

ve dvojicích. K tomu je navržený teoretický základ, strukturovaný podle výsledků 

analýzy učebnic. Zároveň byly vypracovány učební úlohy, které rozvíjejí chemické 

myšlení žáků a podněcují jejich uvažování nad působením a vlivem substituentu  

na celou molekulu. Zde autorka opět směřuje žáky k pochopení podstaty efektů  

a odvozování. Úlohy jsou uvedeny na konkrétních příkladech sloučenin. Skupinovou 

práci lze reálně provést i díky metodickým pokynům, které autorka vytvořila  

pro zvýšení efektivity zadání, realizace a evaluace skupinové výuky. Navíc se  
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po konzultaci materiálů se třemi učiteli, kteří se účastnili výzkumu, ukázalo, že výukový 

materiál má širší využití jako např. zadání úlohy do testu či opakování v rámci 

chemického semináře.  

Slabinou výukového materiálu je časová náročnost, jež roste v závislosti  

na zvyšujícím se počtu žáků ve třídě. Jako řešení této situace autorka vychází  

i z připomínek učitelů, kteří úlohy komentovali. Lze rozdělit žáky do větších skupin  

po čtyřech, zadat úlohy za domácí úkol nebo vysvětlit názorně jeden až dva typy úloh  

a ostatní použít do testu. Jinou alternativou je i možnost využít úlohy až v rámci 

chemického semináře. Dalším problémem při zadání skupinové práce může být 

případná malá informovanost žáků o organické chemii ze ZŠ, tzn. že žáci nedokážou 

napsat molekuly ze zadání a tudíž ani zadání splnit. Situaci lze vyřešit rozdáním vzorců 

molekul. 

6.4.2 Diskuze: Reakční mechanismy – prezentace v programu MS PowerPoint 

Učitelé během výzkumu uváděli, že k učivu reakčních mechanismů chybí 

vhodně ucelené a systematické materiály, které by reakční mechanismy žákům názorně 

vysvětlily, když je pro ně téma složité. 

 Při návrhu nových výukových materiálů autorka zvážila získané informace  

a rozhodla se sestavit přehledný materiál v podobě prezentace v PowerPointu, který by 

mohl sloužit učitelům i žákům zároveň. Stanovila si za cíl jej sestavit přehledně  

a dostatečně názorně, aby splnila požadavky učitelů. Na základě analýzy učebnic zvolila 

nejčastěji zmiňované reakce popř. reakční mechanismy, ty rozvinula a vysvětlila. 

Zároveň se i přesvědčila o tom, že schémata celých reakčních mechanismů se 

v učebnicích vyskytují minimálně.  

Výukový materiál by tedy v prvé řadě mohl sloužit učitelům při jejich výkladu 

učiva, neboť prezentace a jednotlivé snímky včetně motivačních úloh v závěru lze 

využít napříč celou výukou témat uhlovodíků a jejich derivátů. Na závěr prezentace 

autorka zařadila zajímavé syntézy a úkoly, doufajíc, že by to mohli učitelé i žáci ocenit. 

Když učitelé okomentovali tento výukový materiál, zajímavé syntézy známých látek 

uvítali a pochvalovali všichni z nich. V druhé řadě je výukový materiál vhodný  

i pro žáky, neboť tvoří ucelený přehled vybraných reakcí a reakčních mechanismů  

pro organickou chemii, který dle výsledků výzkumu chybí. Pro lepší pochopení 

reakčních mechanismů a principů jejich odvozování jsou obecné reakce či mechanismy 
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doplněny slovním komentářem, aby žáci snáze pochopili, co se v jednotlivých 

krocích reakce odehrává. 

 Za nevýhodu materiálů autorka považuje některé grafické ztvárnění reakčních 

mechanismů, které byly všechny tvořeny stejným způsobem v chemickém programu 

Chemsketch. Jelikož jsou některé reakční mechanismy příliš rozsáhlé, musely být  

na snímku zmenšeny, tudíž se zmenšila i síla vazeb a tučnost atomů. Tento fakt může 

vést k tomu, že při promítání mohou být tyto mechanismy oproti jiným hůře čitelné. 

Toto úskalí autorka navrhuje vyřešit tím, že žáci budou mít prezentaci k dispozici ať už 

ve formátu PPT nebo formátu PDF, a tak dobře uvidí všechny vazby, atomy a zároveň 

se eliminuje možnost chybovat v přepisu reakčních mechanismů z tabule do sešitu. 

6.4.3 Diskuze: Dusíkaté deriváty – pracovní list  

Podle výsledků pedagogického výzkumu se jedná o nejvíce problémové téma 

vůbec, neboť žákům činí obtíže jak názvosloví, tak i pochopení učiva dusíkatých 

derivátů uhlovodíků. Zároveň je téma charakteristické nízkou popularitou mezi žáky. 

Aby byla alespoň z části eliminována pouhá frontální výuka, navrhuje autorka 

pracovní list, kdy žák pracuje s textem, doplňuje nové informace na základě učitelova 

výkladu a plní průběžně učební úlohy, které navazují na nově nabyté znalosti. Rozsah  

i obsah učiva v pracovním listu opět vyplývá z analýzy učebnic, díky které si autorka 

udělala kostru obsahu pracovního listu. V rámci pracovního listu jsou zařazeny 

motivační texty a úlohy, u nichž autorka předpokládala, že žáka téma a zpracování 

zaujme. Jedná se o témata: drogy a „éčka“ v potravinách. Jak potvrdily komentáře 

učitelů, kteří dostali pracovní list k nahlédnutí, tato vybraná motivační témata se žákům 

budou prý určitě líbit. Autorce šlo také o to, aby téma nebylo pouze motivační, ale  

i poučné a zároveň vedlo žáky k uvědomění si faktu, že do tématu dusíkatých derivátů 

uhlovodíků patří látky, které velmi dobře znají, ba dokonce se s nimi i v běžném životě 

setkávají. 

 Autorka si při tvorbě pracovního listu stanovila maximální počet stran  

na hodnotu čtyři (formát A4). Domnívala se, že větší počet stran by žáky mohl 

demotivovat a součastně by materiál mohl působit příliš rozsáhle a nepřehledně. Opak 

je možná pravdou, neboť seskupit veškeré učivo, které by mělo být žákovi sděleno,  

na čtyři strany, ovlivnilo i grafické zpracování listů. Komentáře učitelů na takto 

zpracovaný materiál však byly pozitivní a nikdo tento nedostatek nevyzdvihl, ba 
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dokonce ani nepostřehl. Otázkou je, jak na grafické zpracování materiálů a hustotu textu 

budou reagovat žáci ve výuce. 

6.4.4 Diskuze: Heterocyklické sloučeniny – projektové vyučování 

Problémem ve výuce tématu Heterocyklické sloučeniny je fakt, že téma je  

pro žáky příliš abstraktní a tudíž je ani nebaví. Výuka je vždy frontální a učitel využívá 

výklad a názorně-demonstrační metody. 

Z výsledků vyplynulo pro autorku jasné zadání, zpracovat téma zajímavou 

formou, metodou a především ukázat žákům, že pod pojmem heterocyklické sloučeniny 

se skrývá obrovské spektrum zajímavých sloučenin, které jsou žákovi často známé, 

avšak neumí si představit jejich molekulovou strukturu. Vytvořila proto návrh 

projektové výuky, jakožto krok od ryze frontálního výkladu. Cílem projektu bylo ukázat 

žákům zajímavá témata a nechat je objevit konkrétní heterocyklické sloučeniny, které 

pod daná témata patří. Žáci ve skupinách nejprve sami nastudují krátkou teorii učiva. 

Učivo opět autorka strukturovala dle analýzy učebnic a pokusila se zařadit vše, na čem 

se všechny učebnice shodují.  

Skupiny v rámci projektu zpracovávají vylosovaná témata, pro zvýšení 

efektivnosti práce připravila autorka podrobnější zadání, které žáky v práci na projektu 

lehce směruje a inspiruje. Projekt byl zpracován do časového rozhraní jednoho dne, 

neboť se autorka domnívala, že ve třetím ročníku, kdy je učivo vysvětlováno, 

projektový týden často už ani neprobíhá a bude jednodušší zúžit časovou dotaci 

projektu na jeden projektový den. Zároveň autorka sepsala metodické pokyny  

pro učitele, protože si je vědoma faktu, že učitelé projektovou výuku provádějí s žáky 

minimálně a mohli by mít s realizací problém.  

Nevýhodou takto zpracovaného výukového materiálu je v podstatě samotná 

metoda projektové výuky, neboť učitelé často odmítají realizaci projektového 

vyučování a raději téma proberou v rámci běžné vyučovací hodiny. Autorka navrhuje 

uskutečnit projektový den místo exkurze nebo případně i v období maturit, kdy se třídy 

potýkají s častým suplováním. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl odhalit problémové úseky učiva organické 

chemie na gymnáziu, následně navrhnout a vytvořit výukové materiály. Ty by 

problémová témata žákům lépe zprostředkovaly a usnadnily tak proces pochopení  

a osvojení učiva.  

K dosažení těchto klíčových cílů vedl nejprve pedagogický výzkum, který 

odhalil konkrétní problémové úseky učiva organické chemie, metody a formy výuky 

těchto témat. Zároveň poukázal na konkrétní problémy s pochopením a osvojením 

učiva, s nimiž se učitel v rámci vyučování u žáků setkává. Z vybraných problémových 

úseků byly vybrány čtyři nejčastěji uváděné a následně byla provedla analýza těchto 

témat v učebnicích organické chemie pro SŠ. Analytická činnost definovala obsah, 

rozsah a zpracování problémových témat v učebnicích, což bylo přínosné zejména  

při návrhu a sestavování nových výukových materiálů, které jsou určeny pro výuku 

chemie na gymnáziu. Celkem byly zpracovány čtyři výukové materiály, jež byly 

diskutovány se třemi středoškolskými učiteli chemie a na základě jejich vyjádření 

upraveny. Finální verze výukových materiálů je součástí příloh a taktéž v elektronické 

podobě na CD. 

Za předpokladu úspěšného obhájení diplomové práce bude dodržen poslední 

z vytyčených cílů, tzn. materiály budou poskytnuty vyučujícím na gymnáziích, jež se 

podíleli na pedagogickém výzkumu a dále pak uveřejněny na webové stránce 

www.studiumchemie.cz, kde budou volně ke stažení. Autorka práce souhlasí s tím, že 

materiály mohou být použity v originální podobě a zároveň souhlasí, že si vyučující 

mohou výukové materiály různě modifikovat, rozšiřovat a doplňovat tak, aby 

vyhovovaly jejich výukovým metodám. 

Autorka diplomové práce věří, že vzniklé výukové materiály budou hojně 

využívány a zkvalitní výuku problémových úseků učiva organické chemie  

na gymnáziích.  
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