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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou výuky chemických výpočtů a zpracováním
tohoto tématu v učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia. Teoretická část práce
obsahuje shrnutí současně platných českých a vybraných mezinárodních kurikurálních
dokumentů a technických norem, které se týkají zpracování chemických výpočtů.
Předmětem praktické části je výběr kritérií pro analýzu obsahu, rozsahu a zpracování
chemických výpočtů, analýza jednotlivých učebnic a přehledů chemie, hodnocení
zpracování tématu chemických výpočtů v jednotlivých učebnicích, srovnání učebnic
a nakonec doporučení vhodných úprav zpracování tohoto tématu.
Klíčová slova
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, učebnice a přehledy chemie, základní
chemické výpočty

Abstract
This bachelor thesis deals with the issue of teaching chemical calculations and with
processing of this topic in chemistry textbooks and overviews for secondary grammar
schools. The theoretical part consists of the summary of present valid Czech and selected
international curricular documents and technical norms which deal with processing of
chemical calculations. The aim of the practical part is the selection of criteria for analysis
of content, extent and processing of chemical calculations, an analysis of individual
textbooks and chemistry overviews, evaluation of the topic of chemical calculations in
individual textbooks, comparison of textbooks and recommendation of suitable
adjustments of processing of this topic.
Key words
Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools),
chemistry textbooks and overviews, elementary chemical calculations
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Úvod a cíle práce

1
Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá výukou základních chemických výpočtů na gymnáziích
a především zpracováním tohoto tématu v učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia
a ve sbírkách patřícím k těmto učebnicím.
Chemické výpočty patří k nejméně oblíbenému učivu v chemii a jejich neoblíbenost
výrazně napomáhá nízké oblíbenosti chemie jako takové. Proč tomu tak je? Co způsobuje
tuto nízkou oblíbenost chemických výpočtů? Je to způsobeno obtížností tématu,
přístupem vyučujících nebo zpracováním tématu v učebnicích?
Na středních školách se toto učivo nejčastěji vyučuje v 1. ročníku SŠ a odpovídajícím
ročníku víceletých gymnázií. Znalosti chemických výpočtů se poté dále rozvíjí
v následujících ročnících a aplikují se do praxe v laboratorních cvičeních.
Tato práce se zaměřuje na učebnice a přehledy chemie a na nedostatky ve zpracování
chemických výpočtů v těchto učebnicích. Cílem této práce je analyzovat zpracování učiva
základních chemických výpočtů (ZCHV) v nejpoužívanějších českých učebnicích
a přehledech chemie a srovnat přístup k tomuto tématu s přístupem učebnic dle
mezinárodního studijního plánu „Cambridge IGCSE“, „Cambridge International AS & A
level“ a „International Baccalaureate Diploma Programme“.

Cíle práce
1) Analyzovat téma ZCHV
- v nejpoužívanějších českých učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia
- v anglických učebnicích chemie pro SŠ
2) Srovnat zpracování ZCHV v českých učebnicích s učebnicemi anglickými
3) Navrhnout úpravy zpracování tématu chemických výpočtů
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2

Dokumenty týkající se ZCHV

2.1

Kurikurální dokumenty

V současnosti jsou v České republice kurikurální dokumenty vytvářeny na dvou úrovních
– na státní a školské úrovni. Kurikulárními dokumenty na státní úrovni jsou rámcové
vzdělávací programy (dále RVP) a kurikulárními dokumenty na školské úrovni jsou
školní vzdělávací programy (dále ŠVP). RVP jsou vytvářeny na úrovni předškolního
vzdělávání, základního vzdělávání, gymnaziálního vzdělávání a středního odborného
vzdělávání. Pro účely bakalářské práce se dále zaměříme pouze na „Rámcový vzdělávací
program pro gymnázia“ (1).
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (1) (dále RVP G) je závazným dokumentem,
který určuje požadované klíčové kompetence, cíle vzdělávání na gymnáziu a stručně také
očekávané výstupy a obsah učiva. RVP G je rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí,
chemie je zařazena ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda spolu s fyzikou, biologií,
geologií a geografií.
V rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia je veškerý obsah učiva základních
chemických výpočtů shrnut v očekávaném výstupu Obecné chemie – „Provádí chemické
výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů“. RVG G také stanovuje Cílové
zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda, tématu ZCHV se v této části týkají
především body „používání adekvátních matematických a grafických prostředků
k vyjadřování přírodovědných vztahů a zákonů“ a „předvídání průběhu studovaných
přírodních procesů na základě znalosti obecných přírodovědných zákonů a specifických
podmínek“.
Podrobnější soupis obsahu učiva chemických výpočtů není součástí RVP, konkrétní
zařazené učivo si určují školy sami formou ŠVP.
Školní vzdělávací program
ŠVP je závazným dokumentem na školské úrovni, který si každá škola vytváří podle
příslušného RVP. Školní vzdělávací program obsahuje veškeré informace o vzdělávání
na dané škole, tedy vše od zaměření školy a cílů vzdělávání přes organizaci výuky až po
konkrétní obsahy učiva v jednotlivých předmětech. ŠVP jednotlivých škol se od sebe více
nebo méně liší. Byla provedena analýza ŠVP těchto škol: Gymnázium Jana Palacha
Praha 1 (2), Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 (3), Gymnázium, Olomouc – Hejčín,
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Tomkova 45 (4), Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (5), Wichterlovo
gymnázium, Ostrava-Poruba (6) a Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (7). Bylo
zjištěno, že vybraná témata a členění učiva v případě chemických výpočtů jsou ve většině
případů stejná a odpovídají tématům zpracovaným ve vybraných českých učebnicích (viz
podkapitola 5.1).

2.2

Mezinárodní vzdělávací programy

Z mezinárodních vzdělávacích programů byly vybrány následující tři vzdělávací
programy:
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
IGCSE je mezinárodní vzdělávací program, který před více než 25 lety vyvinula
Univerzity of Cambridge, přesněji její oddělení University of Cambridge International
Examinations. Tento program je částí komplexní řady vzdělávacích programů pro žáky
od 5 do 19 let, IGCSE patří do úseku Cambridge Secondary 2, který je určen pro žáky ve
věku 14 – 16 let (9. třída ZŠ a 1. ročník SŠ v ČR).
Sylabus tohoto programu je volně přístupný na http://www.cie.org.uk/programmes-andqualifications/cambridge-igcse-chemistry-0620/. Sylabus je ve srovnání s českým
RVP G výrazně podrobněji zpracován, je pravidelně aktualizován a na webu je taktéž
přístupný plán na příští tři roky.
Cambridge International AS & A Level
Tento mezinárodní vzdělávací program je také vyvinut University of Cambridge
International Examinations, je součástí komplexního vzdělávacího plánu pro žáky od 5 do
19 let a navazuje na IGCSE. Je určen pro žáky ve věku 16 – 19 let, kteří plánují maturovat
z chemie a pokračovat dále ve studiu chemie na VŠ.
Sylabus tohoto programu je volně přístupný na http://www.cie.org.uk/programmes-andqualifications/cambridge-international-as-and-a-level-chemistry-9701/.

Sylabus

je

podobně jako sylabus pro IGCSE velmi podrobný, pravidelně aktualizovaný a také je
přístupná verze pro příští tři roky.
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International Baccalaureate Diploma Programme
IB Diploma Programme (dále IB DP) je vzdělávací program pro žáky ve věku 16 – 19
let, kteří plánují maturovat z chemie a pokračovat dále ve studiu chemie. Tento program
byl vytvořen v roce 1968 a cílem bylo vytvořit vzdělávací program, který je dostatečně
podnětný a srozumitelný.
Veškeré materiály týkající se tohoto programu (sylabus, příručka pro vyučující atd.)
nejsou volně přístupné. Více informací o tomto programu lze dohledat na webu
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/.

2.3

Normy ČSN

Problematikou zápisu chemických výpočtů se zabývají následující normy: ČSN
ISO 80000 a ČSN 01 6910. Pro studium těchto norem bylo využito přímo aktuální verze
daných norem, publikace, které fungují jako přehled pravidel uváděných v normě, užity
nebyly.
ČSN ISO 80000-1:2013 – Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně
Norma ČSN ISO 80000-1:2013 (8) uvádí základní typografická pravidla pro zápis
v různých oblastech vědy a techniky.
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 80000-1:2013. V předmětu normy
(8, bod 1) je uvedeno následující: „ISO 80000-1 uvádí obecné informace a definice
týkající se veličin, soustav veličin, jednotek, značek veličin a jednotek a koherentních
soustav jednotek, zejména Mezinárodní soustavy veličin, ISQ, a Mezinárodní soustavy
jednotek, SI. Principy formulované v ISO 80000:1 jsou určeny pro obecné užití v různých
oblastech vědy a techniky, a také jako úvod do ostatních částí této mezinárodní normy.“
ČSN ISO 80000-9:2013 – Veličiny a jednotky – Část 9: Fyzikální chemie
a molekulová fyzika
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 80000-9:2013 (9). V předmětu
normy (9, bod 1) je uvedeno následující: „ISO 80000-9:2013 uvádí názvy, značky
a definice veličin a jednotek fyzikální chemie a molekulové fyziky. Podle potřeby jsou
uvedeny také převodní činitele.“
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ČSN 01 6910:2014 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
V předmětu normy (10, bod 1) je uvedeno následující: „Tato norma stanovuje obecná
pravidla pro úpravu textů, které jsou zpracovány pomocí textových procesorů, a zásady
formálního uspořádání administrativních dokumentů, zvláště obchodní a úřední
korespondence. Pravidla pro psaní znaků, používání mezer a další pravidla se mohou
mezi jednotlivými jazyky výrazně lišit, proto se uplatňují pravidla podle jazyka
upravované části textu. Tato norma se uplatňuje pouze na texty nebo části textů psané
v českém jazyce.“
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3

Výběr učebnic a volba kritérií hodnocení

3.1

Výběr učebnic

České učebnice a přehledy chemie byly vybrány na základě následujících kritérií:
1) učebnice obsahuje část věnovanou chemickým výpočtům
2) učebnice je uvedena mezi nejpoužívanějšími v doktorské práci „Teorie a praxe
tvorby učebnic chemie pro střední školy“ (11) a v bakalářské práci
„Nejpoužívanější středoškolské učebnice na gymnáziích“ (12), které se touto
problematikou podrobně zabývaly.
V první zmíněné publikaci Klečka (11) uvádí, že nejpoužívanějšími učebnicemi chemie
jsou následující (řazeno od nejpoužívanější):
1) Chemie pro čtyřletá gymnázia (14)
2) Přehled středoškolské chemie (15)
3) Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia (16)
4) Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (17)
Huvarová (12) ve své práci uvádí následující nejvíce používané učebnice (nejvíce
doporučované žákům, řazeno od nejpoužívanější):
1) Chemie pro čtyřletá gymnázia (14)
2) Přehled středoškolské chemie (15)
3) Odmaturuj z chemie (18)
4) Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (17)
Oba autoři se shodnou na třech učebnicích ze čtyř nejpoužívanějších, pro analýzu bylo
tedy vybráno všech pět učebnic.
Z českých přehledů chemie byla také vybrána řada „Chci se dostat na VŠ!“ (19, 20).
Jedná se o jeden z novějších přehledů a celý druhý díl tohoto přehledu se zabývá pouze
chemickými výpočty.
Tři z učebnic chemie v angličtině byly vybrány na základě toho, že je využívají ve výuce
chemie ve škole The Prague British School (K Lesu 558/2. 14200 Praha). Vybranými
učebnicemi jsou následující: Chemistry for IGCSE (21), Complete chemistry (22)
a Chemistry (23).
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Dále byla vybrána učebnice Cambridge international AS and A level chemistry
coursebook (24). Tato učebnice byla vybrána jako další, protože se používá pro budoucí
maturanty z chemie, i když v PBS není využita k výuce.

3.2

Hodnocení obsahu a rozsahu učiva ZCHV v učebnici

Pro analýzu obsahu a rozsahu ZCHV v učebnici byly vybrány, případně zavedeny níže
uvedené pojmy a následně bylo sledováno, jak jsou tyto pojmy zastoupeny v jednotlivých
učebnicích. Tyto pojmy lze následně použít pro rychlé srovnání obsahu učiva ZCHV
v jednotlivých učebnicích (viz podkapitola 5.1).
Vyčíslení chemických rovnic
Tento pojem zahrnuje veškeré výpočty týkající se vyčíslování chemických rovnic, tzn.
vyčíslování jednoduchých rovnic, vyčíslování pomocí soustavy matematických rovnic,
vyčíslování redoxních reakcí a rovnic v iontovém tvaru.
Hmotnost částic
V tomto pojmu jsou zahrnuty výpočty týkající se hmotnosti atomů a molekul, tzn.
výpočty relativní molekulové hmotnosti 𝑀r a výpočty hmotnosti atomů a molekul pomocí
atomové hmotnostní konstanty 𝑚u .
Látkové množství
Tento pojem zahrnuje výpočty látkového množství 𝑛 pomocí Avogadrovy konstanty 𝑁A ,
molární hmotnosti 𝑀 a molárního objemu 𝑉m , výpočty molární hmotnosti 𝑀 z relativní
atomové hmotnosti 𝑀r a výpočty hustoty 𝜌 pomocí molární hmotnosti 𝑀 a objemu 𝑉m .
Stavová rovnice ideálního plynu
Tento pojem zahrnuje výpočty veličin (tlak 𝑝, objem 𝑉, látkové množství 𝑛
a termodynamická teplota 𝑇) pomocí stavové rovnice ideálního nebo reálného plynu.
Hmotnostní zlomek
Tento pojem obsahuje výpočty hmotnostního zlomku 𝑤 pro částice v molekule i složky
ve směsi. Tento pojem také obsahuje výpočty empirických a sumárních vzorců sloučenin
z hmotnostních zlomků jednotlivých složek.
Objemový zlomek
Tento pojem obsahuje výpočty objemového zlomku 𝜑 pro složky ve směsi.
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Molární zlomek
Tento pojem obsahuje výpočty molárního zlomku 𝑥 pro částice v molekule i složky ve
směsi.
Látková koncentrace
Tento pojem zahrnuje výpočty koncentrace látkového množství 𝑐.
Hmotnostní koncentrace
Tento pojem zahrnuje výpočty hmotnostní koncentrace 𝜌.
Mísení roztoků
V pojmu „mísení roztoků“ jsou zahrnuty veškeré výpočty týkající se ředění či mísení
roztoků, tzn. výpočty, při kterých dochází ke změnám složení roztoků.
Rozpustnost
Tento pojem zahrnuje výpočty týkající se rozpustnosti látek ve vodě a krystalizace látek
z vodného roztoku.
Výpočty z chemických rovnic
V tomto pojmu jsou zahrnuty všechny výpočty z chemických rovnic, tzn. výpočty
látkového množství 𝑛, hmotnosti 𝑚 a objemu 𝑉 reaktantů či produktů a výpočty
koncentrací roztoků reaktantů či produktů.
Elektrolýza
Tento pojem zahrnuje výpočty týkající se elektrolýzy, tzn. výpočty hmotnosti produktu
získaného elektrolyticky, náboje 𝑄 spotřebovaného při elektrolýze atd.
Základní termochemické výpočty
Tento pojem zahrnuje výpočty reakčního tepla 𝑄 pomocí standardních reakčních,
slučovacích a spalných tepel.
Pokročilé termodynamické výpočty
Tento pojem zahrnuje pokročilejší termodynamické výpočty, tzn. pokročilé výpočty
změny entalpie ∆𝐻, entropie ∆𝑆, Gibbsovy energie ∆𝐺, výpočty mřížkových energií
pomocí Born-Haberova cyklu apod.
Reakční rychlost
Tento pojem zahrnuje výpočty týkající se reakční rychlosti 𝑣.
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Rovnovážná konstanta reakce
Tento pojem zahrnuje výpočty týkající se výpočtů rovnovážných koncentrací 𝑐 a tlaků 𝑝
pomocí rovnovážné konstanty 𝐾.
Výpočty pH
V tomto pojmu jsou zahrnuty výpočty pH silných i slabých kyselin i zásad.

3.3

Kritéria hodnocení učebnic

Analýze učebnic byla provedena podle osnovy složené z níže uvedených bodů. Její výběr
byl inspirován kritérii z Formuláře pro posouzení učebnice podle stanovených kritérií –
příloha č. 5 Směrnice (13).
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
V tomto bodě jsou vyhodnocována tři základní kritéria:
1) obsah zpracování učiva ZCHV v učebnici splňuje požadavky dané RVP
2) učebnice klade důraz na pochopení jednotlivých veličin a vztahů mezi nimi
3) učebnice využívá příkladů ze života a také mezipředmětových vztahů
Odborná správnost textové složky učebnice
V tomto bodě je hodnoceno, zda učebnice dodržuje české či mezinárodní normy (8-10),
které se týkají zápisu ZCHV.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
V tomto bodě je vyhodnoceno, zda náročnost textu a zpracování chemických výpočtů je
odpovídající věku žáků a jejich dosaženým kompetencím.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Součástí tohoto bodu jsou následující kritéria:
1) učebnice obsahuje dostatečné množství doprovodného textu
2) učebnice obsahuje doprovodné grafické prvky
3) propojení učiva chemických výpočtů s ostatním učivem
4) způsob výpočtu využitý ve vzorových příkladech a vhodnost jeho použití
5) celková vhodnost zpracování učiva ZCHV
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4

Analýza učebnic

4.1

Chemie pro čtyřletá gymnázia

O učebnici
Tato řada učebnic je určena pro výuku na SŠ a gymnáziích
a skládá se z pěti částí. První díl (14) je učebnice obecné
a anorganické chemie, druhý díl (25) doplňuje několik kapitol
obecné a anorganické chemie a dále obsahuje kapitoly
z analytické a organické chemie. Třetí díl (26) se věnuje
organické chemii a biochemii. Součástí této řady učebnic je
sbírka příkladů (27) a učebnice názvosloví organické chemie
(28). Téma ZCHV je zařazeno pouze v 1. dílu učebnice a ve Obrázek 1 - Titulní strana
1. dílu učebnice (14)

sbírce příkladů.
ZCHV v učebnici jsou přiřazeny do kapitol dle uvážení autora
tak, aby navazovali na ostatní učivo.
ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
hmotnost částic, látkové množství, vyčíslení chemických
rovnic, výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek,
objemový zlomek, látková koncentrace, mísení roztoků,

základní termochemické výpočty, rovnovážná konstanta Obrázek 2 - Titulní strana
sbírky příkladů (27)

reakce, výpočty pH
Rozložení ZCHV v učebnici
První část chemických výpočtů v učebnici se nachází v kapitole 1 – „Atom“
v podkapitole 1.5 – „Hmotnost atomu“. V podkapitole jsou rozebrány základní pojmy
a údaje potřebné pro výpočet hmotnosti atomu. Tato podkapitola neobsahuje žádné
vzorové výpočty a obsahuje jeden příklad na počítání relativních molekulových
hmotností.
Další část tématu ZCHV nalezneme v kapitole 3 – „Látkové množství“. V této kapitole
jsou zavedeny následující pojmy: mol, Avogadrova konstanta, látkové množství
a molární hmotnost a objem. Kapitola obsahuje dva vzorové příklady na výpočet
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látkového množství z hmotnosti a naopak a na výpočet objemu plynu z hmotnosti,
součástí kapitoly je také devět neřešených příkladů.
Další ZCHV jsou v kapitole 4 – „Chemické reakce“. Podkapitola 4.2 – „Chemické
rovnice“ obsahuje podkapitoly 4.2.1 – „Výpočty stechiometrických koeficientů
chemických rovnic pomocí rovnic matematických“, 4.2.2 – „Vyrovnávání oxidačně
redukčních rovnic“, 4.2.3 – „Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic v iontovém tvaru“
a 4.2.4 – „Výpočty z chemických rovnic“. Podkapitola 4.2 obsahuje výpočty
stechiometrických koeficientů rovnic a výpočty z chemických rovnic, součástí
podkapitoly jsou tři vzorové a tři neřešené příklady obsahující 16 rovnic, k výpočtům
z chemických rovnic zde nalezneme tři vzorové a 10 neřešených příkladů.
V kapitole 5 – „Homogenní a heterogenní směsi“ můžeme nalézt podkapitoly
5.1.3 – „Koncentrace roztoků“ a 5.1.4 – „Koncentrace roztoků a výpočty z chemických
rovnic“. Podkapitola 5.1.3 obsahuje následující části: hmotnostní zlomek, hmotnostní
procento, objemové procento, molární koncentrace a ředění roztoků. Podkapitola
obsahuje čtyři vzorové příklady a pět neřešených pro hmotnostní zlomek a procento, tři
vzorové a tři neřešené pro objemové procento, šest vzorových a 10 neřešených pro
molární koncentraci a dva vzorové spolu s třemi neřešenými pro ředění roztoků.
Podkapitola 5.1.4 obsahuje čtyři vzorové a pět neřešených příkladů kombinující všechny
předchozí výpočty.
V kapitole 6 – „Chemická termodynamika“ a podkapitole 6.1.1 – „Termochemické
zákony“ nalezneme čtyři vzorové příklady a pět neřešených příkladů vztahujících se
k výpočtu reakčního tepla.
V kapitole 7 – „Kinetika chemických reakcí“ můžeme najít podkapitolu 7.1 – „Vliv
koncentrace na průběh chemické reakce“, která obsahuje jeden vzorový výpočet
rovnovážné konstanty reakce. Neřešený příklad k tomuto tématu nalezneme na konci celé
kapitoly.
Poslední

část

učebnice

zabývající

se

chemickými

výpočty

je

v kapitole

8 – „Acidobazické reakce“, jedná se o podkapitolu 8.5 – „Vyjadřování kyselosti
a zásaditosti látek“. V kapitole se nachází tři vzorové příklady a tři neřešené příklady
týkající se výpočtu pH roztoků.
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Analýza učebnice a sbírky příkladů
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsahová náplň tohoto tématu splňuje požadavky dle RVP G (1) na obsah učiva.
Zpracování tématu ZCHV není v souladu s RVP G, protože v učebnici neexistuje
jednotný zápis řešení chemických výpočtů. Zpracování tématu taktéž postrádá zapojení
mezipředmětových vztahů, přičemž pochopení přírodních věd jako celku je z dle RVP G
jeden z klíčových požadavků
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Grafická složka této učebnice v kapitolách zabývajícími se chemickými výpočty není
v souladu s normou (8). Autoři nedodržují základní typografická pravidla platící pro zápis
jakýchkoli přírodovědných závislostí. Prvním problémem je značení veličin. Veličiny se
dle platné normy vždy píší kurzívou (8, bod 7.1.1), toto pravidlo není v učebnici vůbec
dodrženo. Pro zápis matematické operace násobení je v učebnici využito tečky na řádce
(.), dle normy (8, bod 7.3.3) jsou akceptovatelné pouze křížek (×) nebo tečka v polovině
řádky (·). Učebnice jsou zavedeny pojmy hmotnostní a objemové procento, tyto pojmy
nejsou dle platných norem akceptovatelné a jediná akceptovatelná varianta je hmotnostní
nebo objemový zlomek (8, bod 6.5.5). Jako jednotky těchto veličin lze používat % nebo
‰, informace o významu této jednotky je již obsažena ve veličině, proto zápis „obj.%“
nebo „% (obj.)“, který využívají v učebnici, není přijatelný. Dalším problémem je
zaměňování značek veličin, např. v případě zřeďovací rovnice je „procentová
koncentrace“ (hmotnostní zlomek) označena 𝑐A , tedy značkou látkové koncentrace.
V učebnici se také vyskytují problémy v zápisu jednotek, především se jedná o jednotky
látkového množství a látkové koncentrace. Značka jednotky by měla zůstat nezměněna
v množném čísle (8, bod 7.2.1), v učebnici se vyskytuje značka jednotky mol i v
množném čísle či jinak skloňována. Pro látkovou koncentraci je z pohledu soustavy
jednotek SI akceptovatelnou jednotkou mol ∙ dm−3, tedy značka jednotka M, která je
používaná v učebnici, není z pohledu norem (8, bod 6.5) přijatelná. Problémem je také
psaní mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou, problém nastává především v údajích
vyjádřených pomocí %. V učebnici tyto údaje píší většinou bez mezery nehledě na
význam, z pohledu normy je správný zápis podmíněný funkcí číslice ve větě
(10, bod 8.2). Pokud číselný údaj nahrazuje podstatné jméno, číselná hodnota a jednotku
oddělujeme mezerou, pokud nahrazujeme přídavné jméno, číselnou hodnotu a jednotku
mezerou neoddělujeme.
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Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Textová složka učebnice je přiměřená věku žáků, grafická složka je velmi omezená
v učebnici, vzhledem k věku a dosaženým kompetencím žáků by bylo vhodné rozšířit
rozsah grafické složky (více obrázků a schémat). Některé z použitých výpočtů jsou již
pro všeobecné vzdělání nadbytečné, jedná se především o výpočty rovnovážných
koncentrací reakce v kapitole 7.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Zařazení kapitol se ZCHV vůči ostatnímu učivu je v učebnici vhodně zvolené, ZCHV
jsou přiřazeny k odpovídajícímu učivu, což usnadňuje žákům pochopení vztahu výpočtů
k ostatní látce.
Z metodického a didaktického hlediska je téma základních chemických výpočtů
nevhodně zpracováno. Zadání příkladů je omezeno pouze na výčet potřebných údajů a na
základní formulace, např.: „Kolik g látky A obsahuje roztok o koncentraci…“ nebo „Jaká
je procentuální koncentrace roztoku, který vznikl…“. V učebnici není v tomto tématu
využito zapojení mezipředmětových vztahů či průřezových témat. Zadání příkladů taktéž
nijak nepřibližuje chemii reálnému životu. Ve vzorových příkladech dochází ke střídání
použitých způsobů výpočtu, používá se jak trojčlenka, tak výpočty ze vzorce, kombinace
těchto způsobů výpočtu jsou místy téměř chaotické a naprosto nevhodné. Tímto
používáním různých způsobů výpočtu dochází k oddělování jednotlivých veličin od sebe
a znesnadňuje to pochopení jednotlivých závislostí mezi veličinami, čímž se zabraňuje
vnímání daného tématu jako celku.
Chemické výpočty v učebnici nejsou dostatečně doplněny o grafické prvky, což výrazně
omezuje možnosti učebnice při motivaci žáků.
Sbírka je rozdělena do kapitol dle tématu, ale ne všechny příklady (vzorové i neřešené)
se týkají pouze tohoto tématu. Některé příklady požadují po žákovi znalosti, které se
probírají až v následujících kapitolách, tedy některé příklady ve sbírce nejsou
z didaktického hlediska správně zařazeny.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Zařazení ZCHV vůči ostatnímu učivu uváděném v učebnici je zvoleno vhodně. Toto téma
je v učebnici nedostatečně doplněno o grafické prvky (obrázky, schémata atd.). Textová
složka učebnice je nedostatečně zpracována z pohledu dodržování typografických
pravidel, autoři nedodržují velkou část z nich (pasní veličin kurzívou, užívání správného
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znaku násobení, správné pojmenování veličin atd.). Využívání různých způsobů výpočtu
(dosazování do vzorce nebo využití trojčlenky) od sebe odděluje jednotlivé veličiny
a znesnadňuje pochopení vztahů mezi nimi. Celkové zpracování tohoto tématu
neumožňuje žákům dostatečně vnímat propojení mezi jednotlivými veličinami či
propojení chemie s ostatními přírodními vědami. Způsob výpočtů nepodporuje
pochopení jednotlivých závislostí, tedy nutí žáky k memorování jednotlivých vztahů.
Na základě výše uvedených důvodů proto nelze shledat tuto učebnici jako vhodnou pro
výuku ZCHV.

4.2

Přehled středoškolské chemie

O učebnici
Přehled středoškolské chemie (15) je učebnice určená pro žáky
k přípravě k maturitní zkoušce nebo přijímacím zkouškám na
VŠ. Učebnice je rozdělena do šesti oddílů, ty se dále dělí na
kapitoly a podkapitoly. Učebnici zpracovávalo více autorů,
někteří z nich zpracovali celý oddíl či několik kapitol. Tento
přehled chemie je hodnocen jako učebnice, protože učebnice
měla schvalovací doložku MŠMT, a byla zařazena na seznamu
učebnic pro SŠ.

Obrázek 3 - Titulní strana
učebnice (15)

ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici

látkové množství, hmotnostní zlomek, objemový zlomek, molární zlomek, hmotnostní
koncentrace, látková koncentrace, mísení roztoků, výpočty z chemických rovnic,
vyčíslení chemických rovnic, základní termochemické výpočty, výpočty pH
Rozložení ZCHV v učebnici
V této učebnici můžeme nalézt chemické výpočty v Oddíle 2 – „Obecná chemie“
v kapitolách 2 – „Stechiometrické výpočty“, 8 – „Energetika chemických reakcí“
a 9 – „Rovnovážné stavy“.
Kapitola 2 se skládá z 16 podkapitol. Podkapitola 1 – „Postupy při stechiometrických
výpočtech“ rozebírá způsoby výpočtu příkladu a podkapitola 2 – „Hustota, molární objem
a molární hmotnost“ popisuje vztahy mezi těmito veličinami. První vzorový výpočet
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nalezneme v podkapitole 3 – „Hmotnostní zlomek“. Následuje podkapitola 4 – „Složení
a vzorce chemických sloučenin“, která se zabývá výpočty hmotnostního zlomku
jednotlivých atomů v molekule a výpočty vzorců sloučenin z obsahu jednotlivých prvků.
Podkapitola 5 – „Objemový zlomek“ obsahuje jeden vzorový příklad. Následují
podkapitoly 6 – „Molární zlomek“, 7 – „Hmotnostní koncentrace“ a 8 – Látková neboli
molární koncentrace“, každá z nich obsahuje jeden vzorový příklad. Podkapitola 9 –
„Změny složení roztoků“ obsahuje čtyři vzorové příklady na výpočet mísení roztoků.
Podkapitoly 10 – 15 se zabývají výpočty z chemických rovnic. Tyto podkapitoly se
jmenují 10 – „Výpočet látkového množství reagujících látek“, 11 – „Výpočet hmotností
reagujících látek“, 12 – „Výpočet hmotností roztoků reagujících látek“, 13 – „Výpočet
objemů roztoků reagujících látek“, 14 – „Výpočet objemů reagujících plynů“ a 15 –
„Shrnutí základních vztahů pro výpočty podle chemické rovnice“.

V těchto

podkapitolách je dohromady šest vzorových příkladů. Poslední podkapitola 16 –
„Výpočet stechiometrických koeficientů chemické rovnice“ obsahuje sedm vzorových
příkladů zabývajících se vyčíslením chemických rovnic.
Kapitola 8 obsahuje jednu podkapitolu, která se zabývá chemickými výpočty, 11 –
„Výpočet reakčního tepla“. Tato podkapitola obsahuje dva vzorové příklady. Ostatní
podkapitoly jsou zaměřeny na teorii.
V kapitole 9 nalezneme podkapitoly 17 – „Disociace vody a pH“ a 18 – „Výpočet pH
roztoků některých kyselin a zásad“, které obsahují čtyři vzorové příklady zabývající se
výpočtem pH.
Analýza učebnice a sbírky příkladů
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah tématu chemických výpočtů v učebnici splňuje požadavky RVP G (1). Vztahy
mezi jednotlivými veličinami jsou srozumitelně vysvětleny pomocí doplňkového textu
a přehledných schémat. Menší počet vzorových a absence neřešených příkladů v učebnici
bohužel znemožňuje dostatečné procvičení ZCHV, žák je tedy nucen využít sbírky
příkladů. Zpracování tématu ZCHV postrádá dostatečné zapojení mezipředmětových
vztahů či příkladů z běžného života.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Učebnice je dobře zpracována po stránce zápisu výpočtů, obsahuje jen jeden nedostatek
a tím je zvolený způsob rozlišení kontextu dané veličiny. Veškeré toto rozlišování by
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mělo být dle normy (8, bod 7.1.2) provedeno pomocí indexů. Zvolený způsob rozlišení,
tedy pomocí závorky za veličinou např. 𝑀(A), není vhodný, protože by mohl být chápan
jako zápis násobení (8, bod 7.1.3).
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Obtížnost textu a zpracování ZCHV v učebnici je vhodně zvoleno pro cílovou skupinu
(maturitní ročníky). Pro mladší žáky tato učebnice není vhodná.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Při řešení příkladů je v učebnici použito jak metody dosazování do vzorců tak trojčlenky.
V některých vzorových příkladech by bylo vhodné doplnit jednu či dvě věty k vysvětlení.
Chemické výpočty jsou na pár místech doplněny o schémata, bohužel jich není dostatek
a úplně chybí obrázky k tématu, čímž učebnice není schopna plně využít svůj potenciál
při motivaci žáků nebo pro naučení interpretace dat zadaných tabulkami či grafy.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Téma chemických výpočtů je v učebnici poměrně dobře zpracováno, zápis obsahuje
pouze jeden nedostatek a to užití závorek místo indexů (𝑀(A) místo 𝑀A ). Hlavním
nedostatkem učebnice je malé množství vzorových příkladů a absence neřešených
příkladů, žák tedy musí využít některé ze sbírek příkladů k procvičení. Zpracování tématu
ZCHV taktéž postrádá dostatečné zapojení mezipředmětových vztahů a příkladů
z běžného života. Malé množství doprovodných schémat a grafů je problémové, protože
učebnice nedostatečně rozvíjí schopnost žáků interpretovat grafy. Úplná absence obrázků
výrazně snižuje motivační potenciál učebnice, jelikož se jedná o přehled určený pro
maturanty, tento nedostatek není tak závažný.
Učebnice je vhodně zpracována pro maturanty, kteří již chemické výpočty plně ovládají,
a tedy slouží pouze k připomenutí a osvěžení, pro plnohodnotné naučení chemických
výpočtů tuto učebnici nelze doporučit, protože učebnice neobsahuje dostatečné množství
vzorových či neřešených příkladů.
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4.3

Chemie I (obecná a anorganická) pro gymnázia

O učebnici
Tato učebnice byla vydána jakou součást řady učebnic
v nakladatelství SPN. První díl (16) se zabývá obecnou
a anorganickou chemií a druhý díl (29) chemií organickou
a biochemií. Součástí řady je i doporučená sbírka testových
úloh (30).
Téma ZCHV je zpracováno v prvním díle (16) a ve sbírce
testových úloh (30).

Obrázek 4 - Titulní strana
učebnice (16)

ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
hmotnost částic, látkové množství, hmotnostní zlomek,
objemový zlomek, látková koncentrace, mísení roztoků,
vyčíslení chemických rovnic, výpočty z chemických rovnic,
základní termochemické výpočty, reakční rychlost, výpočty pH
Rozložení ZCHV v učebnici
První setkání se ZCHV v učebnici je v kapitole 1 – „Úvod do

studia chemie“ a to v podkapitole 1.4 – „Některé základní Obrázek 5 - Titulní strana
charakteristiky látek“. Podkapitola se zabývá hmotností atomu

sbírky testových úloh (30)

a látkovým množstvím. V podkapitole jsou zavedeny pojmy atomová hmotnostní
jednotka, relativní atomová a molekulová hmotnost, Avogadrova konstanta a molární
hmotnost. Tato podkapitola je pojata čistě teoreticky a neobsahuje žádné příklady.
Další ZCHV nalezneme v kapitole 2 – „Základy názvosloví anorganických sloučenin
a výpočty z chemických vzorců“ a to v podkapitole 2.3 – „Výpočty z chemických
vzorců“. Podkapitola se zabývá výpočty hmotnostního zlomku jednotlivých atomů
v molekule a obsahuje dva vzorové a tři neřešené příklady.
V kapitole 5 – „Vodík, kyslík, voda a roztoky“ se v podkapitole 5.4 – „Roztoky“ nachází
výpočty na téma hmotnostního a objemového zlomku, látkové koncentrace a změn
složení roztoků. Podkapitola obsahuje jeden vzorový příklad pro každý způsob vyjádření
složení roztoku a čtyři vzorové příklady na změny složení roztoků. Součástí podkapitoly
jsou tři neřešené příklady.
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Následuje kapitola 6 – „Chemické reakce a výpočty z chemických rovnic“. Podkapitola
6.2 – „Výpočty z chemických rovnic“ obsahuje dvě části týkající se chemických výpočtů:
„Výpočty koeficientů v chemických rovnicích“ a „Výpočty hmotností nebo látkových
množství z chemických rovnic“. Podkapitola obsahuje dva vzorové příklady pro první
část a jeden pro část druhou a tři neřešené příklady společné pro obě části.
Další vzorové i neřešené příklady můžeme najít v druhé části učebnice nazvané
„Laboratorní cvičení“. Ve cvičení 3 – „Názvosloví chemických sloučenin a výpočty
z chemických vzorců“ nalezneme dva vzorové a dva neřešené příklady k výpočtům
z chemických vzorců. Další dva vzorové a dva neřešené příklady nalezneme ve cvičení
7 – „Neutralizační titrace“. Jak už název cvičení napovídá, příklady se zabývají výpočty
titrací. Ve cvičení 9 – „Příprava látek určité hmotnosti“ nalezneme vzorový výpočet
ředění roztoku.
Poslední chemické výpočty v učebnici nalezneme v kapitole 11 – „Proč a jak probíhají
chemické reakce“. V kapitole nalezneme podkapitolu 11.1 – „Chemická energetika“,
která se zabývá výpočty reakčních tepel a obsahuje dva vzorové příklady, podkapitolu
11.2 – „Kinetika chemických reakcí“, která se zabývá výpočty rychlosti chemické reakce
po teoretické stránce a obsahuje jeden neřešený příklad, a podkapitola 11.3 –
„Rovnovážné stavy“, ve které nalezneme pět vzorových a tři neřešené příklady.
Další neřešené příklady k procvičení můžeme najít ve sbírce testových úloh (30). Členění
sbírky je podobné členění učebnic, sbírka obsahuje 100 neřešených příkladů.
Analýza učebnice
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah tématu chemických výpočtů v učebnici plně splňuje požadavky RVP G (1). Autoři
srozumitelně vysvětlují vztahy mezi jednotlivými veličinami ve složitějších příkladech
pomocí doplňkového textu a přehledných schémat, čímž podporuje pochopení vztahů
mezi veličinami. Menší počet vzorových a neřešených příkladů v učebnici bohužel
znemožňuje dostatečné procvičení ZCHV, žák je tedy nucen využít doporučené sbírky
testových

úloh.

Zpracování

tématu

ZCHV

postrádá

mezipředmětových vztahů či příkladů z běžného života.
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dostatečné

zapojení

Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Jediný nedostatek učebnice je užívání termínu molární koncentrace. Dle normy (9,
položka 9.13) je správné označení koncentrace látkového množství, zkráceně látková
koncentrace.
Ve sbírce můžeme narazit na jiný problém a tím je použití nevhodného znaku pro
vyjádření násobení. V učebnici je užito tečky na řádce (.), dle normy (8, bod 7.3.3) jsou
akceptovatelné pouze křížek (×) nebo tečka v polovině řádky (·).
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Obtížnost textu a zpracování ZCHV v učebnici je poměrně vhodně zvoleno vzhledem
k věku a dosaženým kompetencím žáků, obtížnější příklady jsou doplněny o přehledná
schémata, která usnadňují pochopení příkladu.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Při řešení příkladů je v učebnici použito metody dosazování do vzorců. V některých
vzorových příkladech by bylo vhodné doplnit jednu či dvě věty k vysvětlení. Učebnice
obsahuje část „Laboratorní cvičení“, ve které jsou chemické výpočty zapojeny přímo do
laboratorní činnosti. V učebnici je malé množství doplňkových obrázků k tématu, čímž
učebnice není schopna plně využít svůj potenciál při motivaci žáků.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Téma chemických výpočtů je v této učebnic správně zpracováno po stránce zápisu.
Autoři se snaží výpočty vysvětlit také pomocí přehledných schémat, výpočty jsou i přímo
propojeny s laboratorní činností. Nevýhodou této učebnice je malý počet vzorových
a neřešených příkladů, tedy žák musí využít jiné učebnice či sbírky příkladů
k procvičování, v tématu ZCHV taktéž chybí využití mezipředmětových vztahů či
příkladů ze života. Učebnice by také mohla být lépe zpracována ze stránky motivace žáků
(např. více obrázků).
Tato učebnice je vhodná pro naučení ZCHV, bohužel ale postrádá možnosti
k dostatečnému procvičování příkladů, tento nedostatek lze vyřešit využíváním
doporučení sbírky. Další nevýhodou je stáří učebnice a fakt, že se již neprodává, což
snižuje využitelnost této učebnice v praxi.
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4.4

Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická)

O učebnici
Tato učebnice nahradila po r. 2000 učebnici Chemie pro
gymnázia I (16) a je součástí řady učebnic v nakladatelství
SPN. První díl (17) se zabývá obecnou a anorganickou chemií
a druhý díl (31) chemií organickou a biochemií. Součástí řady
je i doporučená sbírka testových úloh (30).
Téma ZCHV je zpracováno v prvním díle (17) a ve sbírce
testových úloh (30).
Obrázek 6 - Titulní strana
učebnice (17)

ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
hmotnostní

zlomek,

objemový

zlomek,

hmotnostní

koncentrace, látkové množství, hmotnost částic, molární
zlomek, látková koncentrace, výpočty z chemických rovnic,
základní termochemické výpočty
Rozložení ZCHV v učebnici
Na první část ZCHV narazíme v této učebnici v kapitole
1 – „Složení a struktura látek“. V podkapitole 1.1.1 – „Směsi“ Obrázek 7 - Titulní strana
jsou zavedeny pojmy hmotnostní zlomek, objemový zlomek,

sbírky testových úloh (30)

hmotnostní koncentrace a směšovací rovnice. Podkapitola obsahuje dva řešené a tři
neřešené příklady. Následuje podkapitola 1.2.2 – „Hmotnost atomů a molekul“, která
zavádí následující pojmy: látkové množství, Avogadrova konstanta, mol, molární
hmotnost, relativní atomová hmotnost, molární zlomek a látková koncentrace. Součástí
této podkapitoly je jeden řešený a jeden neřešený příklad. Další část ZCHV se nachází
v kapitole 2 – „Chemické reakce“ v podkapitolách 2.3 – „Výpočty vycházející
z chemických rovnic“ a 2.4 – „Změny energie při chemických reakcích“. Podkapitola 2.3
obsahuje jeden řešený a jeden neřešený příklad. Podkapitola 2.4 zavádí následující nové
pojmy: termochemie, vnitřní energie, entalpie, reakční teplo a standardní slučovací teplo.
Podkapitola obsahuje pouze jeden vzorový příklad. Na konci kapitoly 2 je pět neřešených
příkladů společných pro všechny podkapitoly.
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Další příklady k procvičení můžeme nalézt v doporučené sbírce testových úloh (30).
Sbírka obsahuje 100 neřešených příkladů, ne ke všem typům příkladů je v učebnici
zpracován vzorový příklad.
Analýza učebnic
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Téma ZCHV v této učebnici je výrazně zredukované, počet řešených či neřešených
příkladů je minimální. Celkový obsah je tak omezen, že učebnice již nemůže
plnohodnotně splnit požadavky RPV G (1), tento obsah není dostačující, aby se žák mohl
z této učebnice plnohodnotně naučit ZCHV. Zpracování tématu ZCHV obsahuje velké
množství mezipředmětových vztahů či příkladů z běžného života.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Při kontrole správnosti textové a grafické složky této učebnice byly nalezeny pouze dva
nedostatky, které nelze považovat za zásadní problém. První z nich je špatný zápis
předpony μ v jednotce, v učebnici je tato předpona zapsána kurzívou, dle normy (8, bod
7.2.1) by měla být tato předpona psána stejně jako jednotka, tedy antikvou. Druhým
nedostatkem je neúplné dodržování psaní či nepsaní mezer mezi číslem a jednotkou
u podstatných či přídavných jmen. Dle normy (10, bod 8.2) je správný zápis s mezerou
mezi číslem a jednotkou pro hodnotu vyjadřující podstatné jméno, pro přídavné jméno
naopak vždy bez mezery. Většina údajů v učebnici je psaná správně, jedná se tedy spíše
o neopravené překlepy.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Obtížnost textu je přiměřená věku žáků, ale zpracování tématu pouze formou souvislého
textu není optimální.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Z tematického hlediska jsou chemické výpočty v učebnici poměrně dobře zpracované.
Vzorové výpočty se zaměřují na témata z života (mořská voda, kyselina sírová
v autobateriích atd.). Zvolený zápis pouze formou souvislého textu bez jakýchkoli
schémat či doprovodných obrázků je naopak na škodu, neusnadňuje pochopení
chemických výpočtů a je pro žáky spíše demotivující.
Pro procvičení musí žáci sáhnout po doporučené sbírce testových úloh, ale učebnice
samotná neobsahuje řešené příklady ke všem typům příkladů ve sbírce.
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Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení učebnice
Téma ZCHV v učebnici je výrazně zredukováno a učebnice již nedokáže plnit funkci
učebního textu pro toto téma. Zpracování tématu chemických výpočtů je z pohledu
správnosti textové složky až na výjimky bez problému, z didaktického hlediska je forma
zápisu nevhodně zvolená. Autoři se snaží přiblížit chemické výpočty životu a jevům, se
kterými se žáci denně setkávají, ale absence doprovodných grafických prvku má naopak
vliv demotivující.
Z těchto důvodů tuto učebnici nelze doporučit jako vhodný text pro výuku chemických
výpočtů.

4.5

Odmaturuj z chemie

O publikaci
Publikace Odmaturuj z chemie (18) je koncipována jako
kompletní přehled středoškolského učiva chemie. Cílem knihy
je usnadnit přípravu žáků k maturitě a k příjímacím zkouškám
na VŠ (18, str. 2). Publikace je rozdělena na 38 kapitol:
8 kapitol obecné chemie, 10 kapitol anorganické chemie,
10 kapitol organické chemie a 10 kapitol biochemie.
ZCHV v publikaci
Obrázek 8 - Titulní strana
publikace (18)

Seznam ZCHV v publikaci

základní termochemické výpočty, látkové množství, hmotnost částic, hmotnostní zlomek,
objemový zlomek, látková koncentrace, hmotnostní koncentrace, mísení roztoků,
vyčíslení chemických rovnic, výpočty pH
Rozložení ZCHV v publikaci
Chemické výpočty v knize jsou zařazeny do dvou kapitol: 6 – „Termochemie“
a 8 – „Důležité veličiny v chemii, chemické výpočty“.
Kapitola 6 obsahuje dva vzorové příklady pro výpočet reakčního tepla reakce pomocí
standardních slučovacích nebo spalných tepel.
Kapitola 8 má je rozdělena na dvě části. První část je nazvána „Důležité veličiny
v chemii“ a obsahuje přehled základních veličin a výpočtů v chemii. Druhá část se
jmenuje „Chemické výpočty“ a můžeme v ní najít vzorové příklady k tématu chemických
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výpočtů. Tato část je rozdělena na sedm částí. První z nich, „Množství látek“, obsahuje
sedm vzorových výpočtů na téma látkového množství a s tím souvisejících molárních
veličit. Následuje část „Výpočty z chemických vzorců“, která obsahuje dva vzorové
příklady k tématu hmotnostního zlomku v souvislosti s obsahem prvku v molekule. Část
„Složení roztoků“ obsahuje osm vzorových týkajících se výpočtů hmotnostního
a objemového zlomku, látkové a hmotnostní koncentrace. Následuje část „Mísení
roztoků“, ve které nalezneme teorii k výpočtům pomocí směšovací rovnice i křížového
pravidla. Součástí této části jsou čtyři vzorové příklady k tomuto tématu. Část „Výpočty
z chemických rovnic“ obsahuje dva vzorové výpočty k tématu výpočtu hmotnosti či
látkového množství produktů nebo reaktantů. V části „Výpočet stechiometrických
koeficientů chemických rovnic“ nalezneme čtyři vzorové příklady týkající se
dopočítávání stechiometrických koeficientů. Poslední část „Výpočet pH“ obsahuje čtyři
vzorové výpočty k tématu pH kyselin a zásad.
Analýza publikace
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Publikace obsahem pokrývá požadavky dané RVP G (1). Jelikož je kniha zpracována
jako kompletní přehled učiva a ne jako učebnice, zpracování chemických výpočtů
neodpovídá učebnici a nemá za cíl vysvětlit vztahy mezi veličinami, ale pouze je popisuje.
Odborná správnost textové a grafické složky publikace
Chemické výpočty jsou poměrně dobře zpracovány z hlediska správnosti textové složky.
V publikaci bylo nalezeno pouze pár nedostatků. Jedním z nich je špatná značka
hmotnostní koncentrace. Dle normy (9, položka 9-11.2) je správnou značkou hmotnostní
koncentrace látky A 𝜌A nebo 𝛾A , tedy značka 𝑐𝑚 (A), která je použita v učebnici, není
přijatelná. Druhým problémem je zvolený způsob rozlišení kontextu dané veličiny.
Veškeré toto rozlišování by mělo být dle normy (8, bod 7.1.2) provedeno pomocí indexů.
Zvolený způsob rozlišení, tedy pomocí závorky za veličinou např. 𝑀(A), není vhodný,
protože by mohl být chápan jako zápis násobení (8, bod 7.1.3). Poslední nedostatek se
týká špatného psaní značek veličin zapsaných pomocí písmen řecké abecedy. Na rozdíl
od ostatních značek veličin, které jsou v učebnici správně zapsány kurzívou dle
(8, bod 7.1.1), značky psané pomocí řeckých písmen jsou zapsány antikvou, tedy špatně.
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Přiměřenost publikace věku a dosaženým kompetencím žáků
Zpracování tématu chemických výpočtů v publikaci je přiměřené věku cílové skupiny
žáků. Absence doprovodných schémat či obrázků není natolik problémová vzhledem
k funkci publikace.
Metodické a didaktické zpracování publikace
Celkové zpracování publikace je vhodné vzhledem ke zvolenému cíli. Vzorové příklady
jsou sepsány jako výčet rovnic, které popisují postup řešení, chybí doprovodná schémata
či slovní komentáře. Součástí většiny vzorových příkladů je i vzorové řešení pomocí
trojčlenky. Publikace postrádá jakékoli neřešené příklady, nemůže tedy umožnit žákům
procvičování tématu.
Shrnutí analýzy publikace, hodnocení
Téma chemických výpočtů je v této publikaci pojato zajímavým a celkem podařeným
způsobem, vzhledem k funkci této publikace. Publikace není prezentována jako učebnice,
ale jako přehled učiva středoškolské chemie a tedy zvolená forma je vhodná pro danou
funkci. Zápis chemických výpočtů v publikaci obsahuje dva nedostatky, a to špatnou
značku veličiny hmotnostní koncentrace a špatnou volbu způsobu rozlišení kontextu
veličin (zápis pomocí závorky za značkou veličiny např. 𝑉(A) místo indexů). Vzhledem
k funkci publikace je zbytečné se snažit ji hodnotit jako učebnici.
Tato publikace je vhodná pro zopakování postupů používaných při řešení ZCHV před
maturitou či přijímacími zkouškami na VŠ, ale v žádném případě ji nelze doporučit jako
učebnici pro studium chemických výpočtů, především z důvodu zvoleného způsobu
zápisu řešených výpočtů (výčet rovnic) a také kvůli absenci neřešených příkladů
k procvičení.
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4.6

Chci se dostat na VŠ!

O publikaci
Tato řada je primárně určena pro maturanty z chemie pro
přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ. První díl (19) se
zabývá obecnou, anorganickou a organickou chemií, druhý díl
(20) je celý zaměřen pouze na chemické výpočty.
ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v publikaci
vyčíslení chemických rovnic, hmotnost částic, látkové

Obrázek 9 - Titulní strana

množství, stavová rovnice ideálního plynu, hmotnostní zlomek, 1. dílu publikace (19)
objemový zlomek, molární zlomek, hmotnostní koncentrace,
látková koncentrace, mísení roztoků, výpočty pH, výpočty
z chemických rovnic
Rozložení ZCHV v publikaci
V 1. dílu (19) nalezneme v kapitole 3 – „Rovnice v anorganické
chemii“ pouze jednu podkapitolu zabývající se chemickými
výpočty, jedná se o 3.2.4 – „Redoxní rovnice“. V podkapitole
nalezneme devět vzorových a přes 20 neřešených příkladů na Obrázek 10 - Titulní strana
2. dílu publikace (20)
téma vyčíslování redoxních rovnic.
Další chemické výpočty se nachází ve druhém dílu (20), který se celý zabývá pouze
chemickými výpočty. Tato kniha je rozdělena do čtyř kapitol: 1 – „Výpočty ze vzorce“,
2 – „Výpočty na složení roztoků“, 3 – „Výpočty pH“ a 4 – „Výpočty z rovnice“.
Kapitola 1 je rozdělena na dvě podkapitoly. Podkapitola 1.1 – „Látkové množství“
obsahuje teoretický úvod k problematice a popisuje vztahy mezi jednotlivými veličinami.
V podkapitole jsou zavedeny následující pojmy: relativní atomová a molekulová
hmotnost, látkové množství, molární objem a hmotnost, Avogadrova konstanta, stavová
rovnice ideálního plynu, hmotnostní zlomek a stechiometrický a molekulární vzorec.
Podkapitola 1.2 – „Příklady“ obsahuje 23 vzorových a 65 neřešených příkladů ke všem
veličinám zavedeným v podkapitole 1.1.
Kapitola 2 – „Výpočty na složení roztoků“ je rozdělena do pěti podkapitol. Podkapitoly
2.1 – „Složení roztoků, 2.2 – „Vzájemný přepočet různých vyjádření složení roztoků“,
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2.3 – „Směšovací rovnice a křížové pravidlo“, a 2.4 – „Ředění roztoků“ jsou zaměřeny
teoreticky a zavádí následující vyjádření složení roztoků: hmotnostní, objemový
a molární zlomek, hmotnostní a látková koncentrace. V podkapitolách 2.1 a 2.2 jsou
popsány vztahy mezi koncentracemi a veličinami z předchozí kapitoly a mezi
koncentracemi navzájem. Podkapitoly 2.3 a 2.4 popisují výpočty mísení a ředění roztoků.
Podkapitola 2.5 – „Příklady“ obsahuje 27 vzorových a 117 neřešených příkladů, které se
zabývají výpočty popsanými v podkapitolách 2.1 – 2.4.
Kapitola 3 – „Výpočty pH“ obsahuje čtyři podkapitoly. Podkapitoly 3.1 – „Kyselost
a zásaditost roztoků“ a 3.2 – „Výpočet pH“ jsou teoretické a zabývají se výpočty pH
silných i slabých kyselin a zásad. V podkapitole 3.3 – „Příklady“ nalezneme
16 vzorových příkladů, neřešené příklady jsou zpracovány formou testových otázek
v podkapitole 3.4 – „Testy“.
Poslední kapitola je 4 – „Výpočty z rovnice“. Kapitola obsahuje pět podkapitoly,
podkapitoly 4.1 – „Čtení chemické rovnice“, 4.2 – „Veličinové vzorce“, 4.3 – „Výpočty
úvahou“ a 4.4 – „Výpočty vzorcem“ jsou podkapitoly teoretické a popisují způsob
výpočtu jednotlivých veličin (hmotnost, objem, látkové množství, koncentrace atd.)
z chemických rovnic. V podkapitole 4.5 – „Příklady“ nalezneme 31 vzorových
a 84 neřešených příkladů.
Analýza publikace
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah tématu chemických výpočtů v publikaci naprosto splňuje požadavky RVP G.
Většina témat v publikaci je doplněna o přehledná schémata, která vhodně popisují
vztahy mezi veličinami a usnadňují pochopení těchto vztahů, což je jeden z požadavků
RVP G. V publikaci se taktéž v některých příkladech snaží uplatnit mezipředmětové
vztahy, což je další z požadavků RVP G.
Odborná správnost textové a grafické složky publikace
Zápis chemických výpočtů je v této publikaci výborně zpracován, můžeme zde nalézt
pouze dva nedostatky. Prvním z nich je špatná značka hmotnostní koncentrace. Dle
normy (9, položka 9-11.2) je správnou značkou hmotnostní koncentrace látky A 𝜌A nebo
𝛾A , tedy značka 𝑐𝑚 (A), která je použita v publikaci, není přijatelná. Druhým nedostatkem
je způsob rozlišení kontextu veličiny. Dle normy (8, bod 7.1.2) by měly být použity
indexy, místo toho v publikaci používají závorky např.: 𝑀(A). Zvolený způsob rozlišení
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není vhodný, protože by mohl být chápan jako zápis násobení (8, bod 7.1.3). Jakékoli jiné
chyby v zápisu jsou pouhými překlepy, takovýchto nedostatků je v knize pouze pár.
Přiměřenost publikace věku a dosaženým kompetencím žáků
Publikace je vhodně zpracována jak pro cílovou skupinu (maturanty), tak i pro nižší
ročníky jako učební text k danému tématu. Veškeré vzorové příklady jsou řešeny pomocí
dvou nebo dokonce tří způsobů dle úrovně a preferencí žáků.
Metodické a didaktické zpracování publikace
Většina vzorových příkladů v učebnici je řešena pomocí dvou, tří nebo i čtyř různých
postupů a metod. Vzorové příklady obsahují řešení úvahou, pomocí trojčlenky nebo
dosazením do vzorce. Většina vzorových příkladů je taktéž doplněna o text s vysvětlením.
Teoretické kapitoly obsahují velké množství přehledných schémat, které mají za úkol
usnadnit pochopení vztahů mezi veličinami. Obrázků je v publikaci minimum, což
snižuje schopnost publikace motivovat žáky, celkové zpracování publikace dopad tohoto
nedostatku minimalizuje. Celá publikace se zaměřuje na pochopení a co nejpřehlednější
vysvětlení daného učiva, čehož je také dosaženo. V zadání neřešených příkladů se na
některých místech vyskytuje jeden nedostatek a tím jsou různé hodnoty některých
zadaných veličin, např. na str. 61 různé hodnoty hustoty 36% roztoku HCl (1,180; 1,1789;
1,179 a 1,18 g ∙ cm−3 ). Některé z těchto hustot jsou pouze zaokrouhlenou hodnotou toho
samého, ale např. hodnoty 1,180 a 1,179 nejsou ekvivalentní. Je to drobná chyba, ale pro
žáky může být matoucí, když v zadání dvou po sobě jdoucích příkladů jsou dvě různé
hodnoty téže veličiny.
Shrnutí analýzy publikace, hodnocení
Učivo ZCHV je v knize zpracováno vynikajícím způsobem, publikace obsahuje pouze
pár nedostatků. Prvním z nich je použití závorek místo indexů pro označení kontextu
veličiny, což není závažný nedostatek, druhým špatná značka hmotnostní koncentrace
a posledním je malé množství doprovodných obrázků, přidání několika obrázků do každé
kapitoly by pravděpodobně vhodně oživilo učebnici. Celé zpracování učiva ZCHV je
zaměřeno na pochopení a toho je také dosaženo.
Tato publikace je naprosto vhodná jako učební text pro studium chemických výpočtů
a maturantům ji lze doporučit naprosto bez výhrad, pro nižší ročníky je taktéž vhodná,
ale pro použití jako učebnici pro všeobecné vzdělání je příliš rozsáhlá.
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4.7

Chemistry for IGCSE

O učebnici
Tato učebnice (21) je určena pro úroveň IGCSE .Učebnice je
rozdělena na 20 kapitol, které se dále dělí na podkapitoly.
Každá podkapitola má délku dvě strany a je zakončena dvěma
stranami testových otázek.
ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
vyčíslení chemických rovnic, hmotnost částic, látkové Obrázek 11 - Titulní strana
množství, výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek,

učebnice (21)

látková koncentrace, základní termochemické výpočty
Rozložení ZCHV v učebnici
První setkání se ZCHV v učebnici je v kapitole 4 – „Formulae and equations“ a to
v podkapitolách 4.3 – „Chemical equations“ a 4.4 – „More about equations“. V těchto
podkapitolách můžeme najít pět vzorových a asi 15 neřešených příkladů k tématu
chemických rovnic. Jedná se o vyčíslování jednoduchých rovnic i v iontovém tvaru.
Kapitola 5 – „Chemical calculations“ se zabývá dalšími chemickými výpočty. Tato
kapitola obsahuje sedm podkapitol. První podkapitola 5.1 má název „Reacting masses“
a zavádí pojmy relativní atomová a molekulová hmotnost. Vzorové výpočty v této
kapitole se zabývají výpočtem hmotností produktů či reaktantů. Druhá podkapitola 5.2
s názvem „Chemical calculations“ zavádí pojmy Avogadrova konstanta, mol, molární
hmotnost a stechiometrie reakce. Vzorové příklady se zabývají přepočtem látkového
množství na hmotnost. Třetí podkapitola 5.3 – „How much product?“ se zabývá výpočtem
množství produktu. Čtvrtá podkapitola 5.4 se jmenuje „Percentages and volumes“
a zavádí pojmy hmotnostní procento a molární objem. Vzorové výpočty v této kapitole
obsahují příklad na hmotnostní procenta i na přepočet látkového množství na objem
plynu. Následuje podkapitola 5.5 – „Yield and purity“, která se opět zabývá výpočty
hmotnostního zlomku v souvislosti s čistotou látek a s výtěžkem reakcí. Podkapitola
5.6 – „More chemical calculations“ zavádí pojmy empirický a stechiometrický vzorec
a zabývá se výpočty vzorců sloučenin na základě znalosti hmotnostních zlomků
jednotlivých prvků. Poslední podkapitola 5.7 – „Titrations“ zavádí pojem koncentrace
a to ve významu látkové koncentrace. Vzorové příklady v této podkapitole se zabývají
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počítáním titrací, tedy výpočtu koncentrace vzorku na základě provedené titrace. Celá
kapitola obsahuje asi 20 řešených příkladů a přes 20 příkladů neřešených.
Kapitola 7 – „Chemical changes“, podkapitola 7.1 – „Heat changes in chemical reactions“
zavádí pojmy exotermická a endotermická reakce a vazebná energie. Vzorové výpočty
v této podkapitole se zabývají výpočty reakčního tepla na základě energií vazeb
zanikajících a vznikajících, na konci kapitoly jsou k danému tématu dva neřešené
příklady.
Analýza učebnice
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah učiva je v učebnici dle sylabu pro úroveň IGCSE. Tento obsah učiva ZCHV
splňuje požadavky dané RVP G a měl by být dostačující jako základ pro žáky, kteří
neplánují pokračovat dále ve studiu chemie. Zpracování vzorových příkladů splňuje
požadavek RVP G na srozumitelnost příkladů a usnadnění pochopení jednotlivých
zákonitostí. Umístění ZCHV v učebnici vhodně propojuje chemické výpočty s ostatním
učivem.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
V učebnici můžeme najít nedostatky z pohledu správnosti textové a grafické složky.
První z nich je používání názvů veličin v rovnicích. Dle normy (8, bod 7.1.4) je
v rovnicích přípustné pouze využití značek veličin, ne názvů. Tento zápis je v učebnici
využit záměrně, aby usnadnil pochopení jednotlivých závislostí, bylo by vhodné doplnit
tyto rovnice i o správnou variantu zápisu. Druhým nedostatkem je špatné pojmenování či
označení veličin. V učebnici nevyužívají pojmu látkové množství, místo něj je tato
veličina označena jako počet molů. Podobně je místo hmotnostního zlomku užito výrazu
„% by mass“ tedy hmotnostní %. Veličinu molární hmotnost mají v učebnici
nadefinovanou, při vysvětlovaní příkladů se na ni odkazují jako hmotnost jednoho molu.
Třetí nedostatek v učebnici je špatný zápis procentuálních hodnot. Správný zápis dle
normy (8, bod 7.1.4) je s mezerou mezi číslicí a jednotkou, tento zápis není v učebnici
dodržen.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Učebnice je vhodně zpracována vzhledem k věku cílové skupiny žáků i vzhledem k jejich
dosaženým kompetencím. Téma ZCHV je doplněno velkým počtem obrázků, schémat,
tabulek a grafů.
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Metodické a didaktické zpracování učebnice
Učebnice je velmi dobře metodicky a didakticky zpracována, vzorové výpočty jsou
doplněny velkým množstvím doplňkového textu. Snaha usnadnit pochopení učiva je
v učebnici prioritou a autoři prosazují pochopitelnost textu i na úkor správnosti zápisu
(např. užití názvů v rovnicích). Výklad učiva v učebnici je doplněn o rámečky obsahující:
učební cíl podkapitoly, upozornění na časté chyby, klíčové údaje a pojmy, doplňkové
informace a souhrnné otázky. Vzorové příklady jsou řešené často pomocí přímé úměry
nebo jednoduchých vzorců, což je naprosto vhodný přístup vzhledem k úrovni
chemických výpočtů. Jedním z nedostatků zpracování chemických příkladů v této
učebnici je absence mezipředmětových vztahů a příkladů z reálného života.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Téma ZCHV v učebnici je přehledně zpracované, učebnice klade velmi velký důraz na
pochopení textu i na úkor správnosti zápisu (názvy v rovnicích, nepřesné označení
veličin). Učebnice je přehledně rozčleněna a doplněna o velké množství obrázků,
schémat, grafů, tabulek a doplňujících informací. Jediný nedostatek, který by bylo
v učebnici potřeba napravit, je přidání více příkladů s látkami, se kterými se žáci denně
setkávají, a s mezipředmětovou tématikou.
Učebnice je vhodná pro naučení základů chemických výpočtů. Zpracování grafické
a textové stránky učebnice je natolik zdařilé, že by mělo v žácích vzbudit zájem o další
studium chemie i ostatních přírodních věd.

4.8

Complete chemistry

O učebnici
Tato učebnice (22) je určena pro studium chemie na úrovni
IGCSE. Učebnice je rozdělena do kapitol a jednotlivé kapitoly
do podkapitol. Každá podkapitola má délku dvě strany a každá
kapitola je zakončena částí otázek k dané kapitole (Questions
on section) o délce dvou stran. Celé učebnice má 20 kapitol a na
konci učebnice je sedm stran testových otázek (Examination
questions).

Obrázek 12 - Titulní strana
učebnice (22)
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ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
rozpustnost, hmotnost částic, látkové množství, hmotnostní zlomek, látková koncentrace,
vyčíslení chemických rovnic, výpočty z chemických rovnic, základní termochemické
výpočty, elektrolýza
Rozložení ZCHV v učebnici
První kapitolou, ve které nalezneme ZCHV je kapitola 1 – „Particles in Chemistry“. Tato
kapitola obsahuje podkapitolu 1.7 – „Solubility“, která obsahuje dva řešené a tři neřešené
příklady na téma rozpustnosti a závislosti rozpustnosti na teplotě.
Další kapitolou, zabývající se ZCHV, je kapitola 4 – „The mole“. Tato kapitola je
rozdělena na šest podkapitol. Podkapitola 4.1 – „The masses of atoms“ zavádí pojmy
relativní atomová a molekulová hmotnost, součástí podkapitoly jsou dva řešené a čtyři
neřešené příklady. Následuje podkapitola 4.2 – „The mole“, ve které jsou zavedeny
pojmy mol, Avogadrova konstanta a hmotnost molu, podkapitola obsahuje dva neřešené
a čtyři řešené příklady. Třetí podkapitola 4.3 – „Percentage composition of a compound“
zavádí pojem hmotnostní procento. Podkapitola obsahuje dva neřešené a čtyři řešené
příklady. V podkapitolách 4.4 – „The formula of a compound (I)“ a 4.5 – „The formula
of a compound (II)“ nalezneme pět vzorových a 10 neřešených příkladů na téma výpočtu
vzorců sloučenin. Poslední podkapitola 4.6 – „The concentration of solution“ zavádí
pojem koncentrace roztoku, součástí podkapitoly jsou dva vzorové a šest neřešených
příkladů. Celá kapitola je ukončena dvěma stranami obsahujícími 16 neřešených příkladů
na témata všech podkapitol.
Další kapitola obsahující ZCHV je 5 – „Chemical equations“. Tato kapitola obsahuje
tři podkapitoly zaměřené na ZCHV. Podkapitola 5.2 – „Equations for chemical reactions“
obsahuje tři řešené a dva neřešené příklady na téma vyčíslování chemických rovnic,
podkapitola 5.3 – „Calculations from equations“ obsahuje tři vzorové a dva neřešené
příklady na téma výpočty hmotností z chemických rovnic a podkapitola 5.4 – „Reactions
involving gases“ obsahuje šest vzorových a čtyři neřešené příklady zabývající se
výpočtem objemů plynu z hmotnosti, látkového množství nebo z chemických rovnic.
Část otázek, která ukončuje kapitolu, obsahuje 16 úloh a příkladů.
Kapitola 6 – „Chemical change“ obsahuje podkapitoly 6.6 – „Energy changes in
reactions“, 6.7 – „Explaining energy changes“ a 6.8 – „Energy from burning fuels“, které
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se zabývají výpočty reakčního tepla. Tyto podkapitoly obsahují dohromady tři vzorové
a dva neřešené příklady, kapitola je ukončena částí otázek, která obsahuje dalších
12 neřešených otázek a úkolů.
V kapitole 7 – „Electricity and chemical change“ se podkapitola 7.6 – „Calculations of
electrolysis“ zabývá výpočty množství produktu při elektrolýze. Tato podkapitola
obsahuje dva vzorové a tři neřešené příklady, část otázek na konci kapitoly obsahuje další
tři příklady.
Poslední ZCHV můžeme najít v kapitole 9 – „Acids and bases“ v podkapitole
9.7 – „Using titration to find concentrations“. Podkapitola se zabývá výpočtem
koncentrace vzorků při titracích a obsahuje tři řešené a tři neřešené příklady, další
dva příklady jsou na konci kapitoly v části otázek.
Analýza učebnice
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah učiva chemických výpočtů v učebnici splňuje požadavky na obsah dané v RVP G
(1). Tento obsah by měl být dostačující pro všeobecné vzdělání žáků na SŠ. Úroveň
a zpracování

tématu

ZCHV

v učebnici

podporuje

pochopení

jednotlivých

vysvětlovaných závislostí.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
V učebnici můžeme najít podobné nedostatky jako v Chemistry for IGCSE (viz
podkapitola 4.7). První z nedostatků je používání názvů veličin v rovnicích. Dle normy
(8, bod 7.1.4) je v rovnicích přípustné pouze využití značek veličin, ne názvů. Tento zápis
je v učebnici využit záměrně, aby usnadnil pochopení jednotlivých závislostí, bylo by
vhodné doplnit tyto rovnice i o správnou variantu zápisu. Druhým nedostatkem je špatné
pojmenování či označená veličin. V učebnici nevyužívají pojmu látkové množství, místo
něj je tato veličina označena jako počet molů. Podobně je místo hmotnostního zlomku
užito výrazu „% by mass“ tedy hmotnostní %. Veličinu molární hmotnost mají v učebnici
nadefinovanou, při vysvětlovaní příkladů se na ni odkazují jako na hmotnost jednoho
molu. V učebnici také zaměňují molární hmotnost za relativní atomovou a molekulovou
hmotnost. V učebnici jsou také špatně zapsány hodnoty vyjádřené procenty. Správný
zápis dle normy (8, bod 7.1.4) je s mezerou mezi číslicí a jednotkou, tento zápis není
v učebnici dodržen. Dalším nedostatkem je časté špatné psaní jednotek. Místo značek
jednotek je v učebnici často užito názvů jednotek. Látková koncentrace je v učebnici
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většinou vyjádřena jednotkou M místo správné varianty mol · dm-3. Tato jednotka není
v souladu s Mezinárodní soustavou jednotek, SI (8, bod 6.5).
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Obtížnost chemických výpočtů je vhodně zvolena vzhledem k věku cílové skupiny žáků
i vzhledem k jejich dosaženým kompetencím. Téma ZCHV je doplněno obrázky,
schématy, tabulkami a grafy.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Vzorové výpočty jsou doplněny dostatečným doplňkového textu. Hlavním problémem
zpracování vzorových příkladů je nepřehlednost. Veškeré rovnice jsou zakomponovány
přímo do souvislého textu, tento nedostatek poměrně znesnadňuje pochopení daných
příkladů a vztahů. Vzorové příklady jsou řešené často pomocí přímé úměry nebo
jednoduchých vzorců, což je naprosto vhodný přístup vzhledem k úrovni chemických
výpočtů.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Téma ZCHV v učebnici je poměrně dobře zpracováno z hlediska zvolené obtížnosti
a postupů výpočtu. Nedodržování některých ze základních typografických pravidel při
zápisu ZCHV je spíše drobným nedostatkem, především se jedná o chyby v jednotkách
(používání názvů jednotek místo značek a používání M místo mol · dm-3). Nepřehlednost
zápisu ZCHV je jedním z hlavních problémů v učebnici, velmi znesnadňuje orientaci ve
výpočtech a pochopení daného tématu.
Tuto učebnici nelze doporučit pro studium ZCHV, zpracování výpočtů není optimální,
a i když se autoři snažili o jednoduché vysvětlení daného tématu, nepřehlednost zápisu
celé téma ZCHV zbytečně komplikuje.
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4.9

Chemistry

O učebnici
Tato učebnice je pro IB Diploma Programme. K učebnici je
dodávané doplňkové CD pro žáky, které obsahuje různé
fotografie, animace a videa pro rozšíření učiva. Učebnice je
členěna do kapitol a jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na
povinnou část Core, část pro vyšší úroveň AHL, rozšiřující část
Extension a volitelné části Option.
Obrázek 13 - Titulní strana
učebnice (23)

ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici

látkové množství, hmotnost částic, hmotnostní zlomek, vyčíslování chemických rovnic,
výpočty z chemických rovnic, stavová rovnice ideálního plynu, látková koncentrace,
základní termochemické výpočty, pokročilé termodynamické výpočty, rovnovážná
konstanta reakce, výpočty pH, elektrolýza
Rozložení ZCHV v učebnici
První kapitola 1 – „Quantitative Chemistry“ obsahuje velkou část ZCHV. Kapitola má
délku 30 stran a je rozdělena do šesti částí. Prvních pět tvoří následující podkapitoly:
1.1 – „The mole concept and Avogadro’s constant“, 1.2 – „Formulas“, 1.3 – „Chemical
equations“, 1.4 – „Mass and gaseous volume relationships in chemical reactions“
a 1.5 – „Solutions“. Kapitola je zakončená šestou částí Apendix, která obsahuje další
příklady. Celé kapitola je označena jako Core, tedy povinná pro všechny úrovně IBDP.
V podkapitole 1.1 jsou zavedeny pojmy látkové množství, Avogadrova konstanta.
Podkapitola obsahuje jeden řešený a osm neřešených příkladů. Podkapitola 1.2 zavádí
pojmy relativní atomová a molekulová hmotnost, molární hmotnost, procentuální složení,
empirický a sumární vzorec sloučeniny. Tato podkapitola obsahuje sedm vzorový a 33
neřešených příkladů. Podkapitola 1.3 se zabývá vyčíslováním chemických rovnic,
součástí kapitoly jsou tři řešené a pět neřešených příkladů. Podkapitola 1.4 se v první části
zabývá výpočty z chemických rovnic a poté následuje stavová rovnice ideálního plynu.
Podkapitola obsahuje 10 vzorových a 28 neřešených příkladů. Poslední z podkapitol 1.5
se zaměřuje na výpočty látkové koncentrace a následně na výpočty titrací, v podkapitole
nalezneme osm vzorových a 23 neřešených příkladů. Část „Apendix“, která ukončuje
celou kapitolu, obsahuje dalších 32 vzorových příkladů a 10 neřešených příkladů.
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Další chemické výpočty nalezneme v kapitole 5 – „Energetics“. Kapitola je rozdělena na
čtyři podkapitoly s označením Core a 4 podkapitoly s označením AHL: 5.1 –
„Exothermic and endothermic reactions“, 5.2 – „Calculation of enthalpy changes“, 5.3 –
„Hess’s law“, 5.4 – „Bond enthalpies“, 15.1 – „Standard enthalpy changes of reactions
(AHL)“, 15.2 – „Born-Haber cycle (AHL)“, 15.3 – „Entropy (AHL)“ a „15.4 –
Spontaneity (AHL)“.
Podkapitola 5.2 se zabývá výpočty tepla a reakčního tepla, podkapitola 5.3 výpočty
reakčních tepel na základě 1. zákona termodynamiky a podkapitola 5.4 výpočty energie
vazby. Tyto podkapitoly obsahují dohromady šest řešených a 21 neřešených příkladů.
Podkapitola 15.1 se zabývá výpočty pomocí standardních slučovacích a spalných tepel,
podkapitola 15.2 Born Haberovým cyklem, podkapitola 15.3 výpočty změn entropie
a podkapitola 15.4 výpočty změny Gibbsovy energie a s ní související samovolnosti
reakcí. Tyto podkapitoly s označením AHL obsahují osm vzorových a 30 neřešených
příkladů.
Další část chemických výpočtů nalezneme v kapitole 7 – „Equilibrium“. V této kapitole
nalezneme podkapitolu 17.2 – „The equilibrium law (AHL)“, která se zabývá výpočty
rovnovážných koncentrací reaktantů a produktů a rovnovážnou konstantou. Součástí
kapitoly 7 je část Extension, ve které můžeme najít výpočty týkající se součinu
rozpustnosti a koligativních vlastností roztoků. Ke každému z témat můžeme v této části
najít tři řešené a šest neřešených příkladů.
Kapitola 8 – „Acids and bases“ obsahuje chemické výpočty v podkapitole
18.1 – „Calculations involving acids and bases (AHL)“. Podkapitola 18.1 se zabývá
výpočty pH roztoků, stupně disociace kyselin a zásad. Tato podkapitola obsahuje
čtyři vzorové a 10 neřešených příkladů.
V kapitole 9 – „Oxidation & reduction“ nalezneme podkapitoly 9.2 – „Redox equations“
a 19.2 – „Electrolysis (AHL)“. Podkapitola 9.2 se zabývá vyčíslováním redoxních rovnic,
podkapitola obsahuje dva vzorové a osm neřešených příkladů. V podkapitole 19.2
nalezneme část označenou Extension, ve které je jeden vzorový a pět neřešených příkladů
k tématu elektrolýzy.
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Analýza učebnice
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah učiva chemických výpočtů je z pohledu RVP G (1) plně dostačující. Všechny
řešené příklady jsou doplněny o rozsáhlý komentář, který výrazně usnadňuje pochopení
jednotlivých závislostí, což je z pohledu RVP G klíčové pro všechny příklady. Učebnice
taktéž obsahuje dostatečné množství příkladů k procvičování.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Zápis příkladů v učebnici se v některých případech nedrží platné normy (8).
První z problémů je užívání názvů veličin v rovnicích např. „Ammount of Cu =

𝑚
𝑀

“

(23, str. 39). Tento zápis je nepřijatelný (8, bod 7.1.4), v rovnicích se mohou vyskytovat
pouze značky veličin. Dalším nedostatkem je to, že na některých místech v učebnici je
použito špatného symbolu pro násobení, místo tečky v půlce řádky (·) je na pár místech
použito tečky na řádce (.) nebo symbolu (•), ale jelikož většina násobení v učebnici je
zapsána správně pomocí křížku (×), jedná se spíše o náhodné chyby než o systematické
používání znaků. Zapisování značek veličin v rovnicích je správně provedeno pomocí
kurzívy, v učebnici se ale vyskytuje častá chyba při psaní značek veličin v souvislém
textu, kdy je použito antikvy místo kurzívy. Jedná se o systematické používání špatného
zápisu v textu, které se vyskytuje pouze v některých kapitolách. Veškeré zápisy teploty
v °C v kapitole 1 jsou psány špatně, norma (8, bod 7.1.4) vyžaduje, aby mezi číslicí
a značkou jednotky byla mezera, což v kapitole 1 není dodrženo. Obdobné zápisy
v kapitole 5 učebnice jsou již zapsány správně, což spolu s předchozími problémy
poukazuje na to, že korekci různých kapitol učebnice prováděli různí lidé.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Učebnice je formou zápisu plně přiměřená věku i kompetencím žáků. Ve srovnání
s učebnicemi na úrovni IGCSE (21 a 22) je v této učebnici méně obrázků a větší bloky
souvislého textu. Rozdělení učebnice na Core, AHL, Extension a Option části je také
zvoleno vhodně.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Učebnice je velmi dobře metodicky i didakticky zpracována. Textová složka učebnice je
doplněna různými schématy, grafy a tabulkami, které efektivně podporují výuku daného
tématu, připojení několika obrázků by vhodně doplnilo toto téma. Rozdělení učiva
učebnice na Core, AHL, Extension a Option je dobrý a efektivní způsob, jak v učebnici
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vyznačit a oddělit učivo nezbytné pro dosažení požadované úrovně od učiva rozšiřujícího.
Většina příkladů je tematicky zaměřena na počítání teoretických rovnic, chybí dostatek
příkladů ze života.
Shrnutí analýzy, hodnocení učebnice
Jednotlivé části tématu ZCHV v učebnici jsou logicky zařazeny vůči teoretickému učivu,
příklady vhodně doplňují ostatní učivo. Zpracování tématu ZCHV v učebnici je velmi
zdařilé, učebnice splňuje požadavky dané RVP G (1) i většinu požadavků daných normou
ISO 80000 (8) pro zápis vztahů v přírodních vědách. Jediným vážnějším nedostatkem
zápisu je psaní názvu veličiny v rovnicích místo značky.
Učebnice je velmi dobře zpracována a je vhodná pro použití ve výuce ZCHV ve
volitelných seminářích z chemie, tedy pro žáky plánující maturovat z chemie
a pokračovat v dalším studiu chemie.

4.10 Cambridge International AS and A level chemistry coursebook
O učebnici
Učebnice (24) je rozdělena do 30 kapitol. Prvních 17 kapitol
pro AS level a zbylých 13 kapitol pro A level. Na konci každé
kapitoly můžeme najít sekci „End-of-chapter questions“, která
testové otázky k tématu dané kapitoly, jednotlivé části otázek
jsou vzorově obodovány. Učebnice je určena pro věkovou
skupinu 16 – 19 let, tedy poslední ročníky střední školy.
K učebnici je dodávané doplňkové CD pro žáky, které obsahuje Obrázek 14 - Titulní strana
učebnice (24)
různé fotografie, animace a videa pro rozšíření učiva.
ZCHV v učebnici
Seznam ZCHV v učebnici
hmotnost částic, látkové množství, výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek,
vyčíslení chemických rovnic, látková koncentrace, stavová rovnice ideálního plynu,
základní

termochemické

výpočty,

rovnovážná

konstanta

termodynamické výpočty, elektrolýza, výpočty pH, reakční rychlost
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reakce,

pokročilé

Rozložení ZCHV v učebnici
Učivo chemických výpočtů můžeme v této učebnici nalézt v následujících kapitolách:
1 – „Moles and equations“, 5 – „States of matter“, 6 – Enthalpy changes“, 7 – „Redox
reactions and electrolysis“, 8 – Equilibrium“, 18 – „Lattice energy“, 19 – „Electrode
potentials“, 20 – „Ionic equilibria“ 21 – „Reaction kinetics“.
Kapitola 1 – „Moles and equations“ je rozdělena do osmi podkapitol, z nichž se sedm
zabývá chemickými výpočty. Podkapitola 1.2 – „Masses of atoms and molecules“ zavádí
pojmy relativní atomová, izotopová a molekulová hmotnost, podkapitola obsahuje dva
vzorové a jeden neřešený příklad na téma počítání relativní molekulové hmotnosti.
Podkapitola 1.3 – „Accurate relative atomic masses“ popisuje, jak se v praxi měří
atomové a molekulové hmotnosti a obsahuje jeden vzorový a jeden neřešený příklad na
výpočet relativní atomové hmotnosti na základě zastoupení jednotlivých izotopů.
Podkapitola 1.4 – „Amount of substance“ obsahuje dva vzorové a dva neřešené příklady
týkající se výpočtu látkového množství a hmotnosti z látkového množství. Následuje
podkapitola 1.5 – „Mole calculations“, ve které se setkáváme s výpočty ze vzorců
a z rovnic, s hmotnostním zlomkem a s výpočtem vzorce látky. Celá podkapitola
obsahuje osm vzorových a šest neřešených příkladů. Podkapitola 1.6 – „Chemical
formulae and chemical equations“ obsahuje tři vzorové a čtyři neřešené příklady k tématu
vyčíslování chemických rovnic. V podkapitole 1.7 – „Solutions and concentration“ se
setkáváme s výpočty koncentrace látkového množství, podkapitola se zabývá i popisem
titrace. V podkapitole nalezneme čtyři vzorové a tři neřešené příklady. Poslední
podkapitola 1.8 má název „Calculations involving gas volumes“ a zabývá se, jak už
napovídá název, výpočty objemů plynu účastnícího se reakcí, v podkapitole nalezneme
tři vzorové a dva neřešené příklady. Část „End-of-chapter questions obsahuje 11
testových otázek týkajících se všech výpočtů zmíněných v kapitole.
Kapitola 5 – „States of matter“ obsahuje podkapitolu 5.2 – „The gaseous state“, ve které
nalezneme jeden vzorový a jeden neřešený příklad pro přepočet Celsiovy teploty na
termodynamickou teplotu a tři vzorové a dva neřešené příklady na téma stavové rovnice
ideálního plynu. V části „End-of-chapter questions“ nalezneme další dvě testové otázky,
které obsahují výpočet na témata probíraná v kapitole.
Kapitola 6 – „Enthalpy changes“ se zabývá tepelným zabarvením reakcí a výpočty
reakčních tepel. Chemické výpočty nalezneme v podkapitolách 6.4 – „Measuring
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enthalpy changes“, 6.5 – „Hess’s law“ a 6.6 – „Bond energies and enthalpy changes“.
Podkapitola 6.4 je prakticky zaměřena a popisuje kalorimetrické výpočty při
experimentálním měření reakčních tepel různých reakcí. Podkapitola 6.5 se zabývá
výpočty reakčních tepel na základě Hessova zákona a podkapitola 6.6 výpočty reakčních
tepel na základě energie vazeb zanikajících a vznikajících. Celkový obsah příkladů je
šest vzorových, sedm neřešených a devět testových na konci kapitoly.
Následuje kapitola 7 – „Redox reactions and electrolysis“, která obsahuje podkapitoly
7.2 – „Redox and electron transfer“, 7.3 – „Oxidation numbers“ zabývající se
vyčíslováním redoxních rovnic. Kapitola obsahuje dva vzorové, jeden neřešený a čtyři
testové příklady.
V kapitole 8 – „Equilibrium“ nalezneme podkapitoly 8.3 – „Equilibrium expressions and
equilibrium constant, Kc“ a 8.4 – „Equilibria in gas reactions: the equilibrium constant,
Kp“. Tyto podkapitoly obsahují čtyři vzorové, tři neřešené a pět testových příkladů na
téma chemické rovnováhy a rovnovážných koncentrací a tlaků.
První kapitolou pro A level, která obsahuje chemické výpočty, je 18 – „Lattice energy“.
Podkapitola 18.3 – „Born-Haber cycles“ se zabývá výpočty mřížkové energie pomocí
Born-Haberova cyklu. Podkapitola 18.6 – „Enthalpy changes in solution“ se zabývá
výpočty rozpouštěcích a zřeďovacích tepel. Celá kapitola obsahuje pět vzorových,
čtyři neřešené a dva testové příklady.
V kapitole 19 – „Electrode potentials“ nalezneme podkapitolu 19.7 – „Quantitative
electrolysis“, která se zabývá výpočty množství produktu při elektrolýze, podkapitola
obsahuje dva vzorové a pět neřešených příkladů, další dva testové příklady se nachází na
konci kapitoly.
Kapitola 20 – „Ionic equilibria“ se zabývá výpočty pH a součinem rozpustnosti.
Podkapitola 20.2 – „pH calculations“ obsahuje základní výpočty pH, celkem tři vzorové
a tři neřešené příklady. Podkapitola 20.3 – „Weak acids – using the acids dissociation
constant, Ka“ obsahuje dva vzorové a dva neřešené příklady na téma výpočtu pH slabých
kyselin. V podkapitole 20.5 – „Buffer solutions“ nalezneme jeden vzorový a jeden
neřešený příklad na výpočet pH pufru. Poslední podkapitola 20.6 – „Equilibrium and
Solubility“ obsahuje tři vzorové a dva neřešené příklady na téma součinu rozpustnosti
látek. Na konci kapitoly nalezneme šest testových úloh.
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Další chemické výpočty se nachází v kapitole 21 – „Reactions kinetics“. Podkapitola
21.3 – „Rate equations“ obsahuje jeden vzorový příklad na výpočet reakční rychlosti,
Analýza učebnice
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Tato učebnice plně pokrývá požadavky na obsah dané RVP G (1). Učebnice se zaměřuje
na vysvětlení závislostí mezi veličinami a také obsahuje příklady ze života, čímž splňuje
další požadavky dané RVP.
Odborná správnost textové a grafické složky učebnice
Jediným nedostatkem v zápisu ZCHV je užívání názvů veličin v rovnicích např.
„volume = 24.0 × 0.40“ (24, str. 19). Tento zápis je nepřijatelný (8, bod 7.1.4),
v rovnicích se mohou vyskytovat pouze značky veličin.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Zpracování chemických výpočtů je vhodně zvolené pro cílovou věkovou skupinu, pro
mladší žáky je spíše nepoužitelné ať už z důvodu obsahu, rozsahu nebo obtížnosti textu.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Celá učebnice je ve velké míře doplněna o různé doprovodné obrázky, schémata, tabulky
či grafy, což nejenom výrazně posiluje motivační stránku učebnice, ale je i součástí zadání
některých příkladů. Po motivační stránce je učebnice velmi dobře zpracována. Příklady
jsou v učebnici řešeny metodou dosazování do vzorců, řešení příkladu je také často
doplněno o pár vět komentáře. Testové otázky na konci kapitoly vhodným způsobem
propojují teoretické znalosti spolu s výpočty.
Shrnutí analýzy učebnice, hodnocení
Učebnice velmi dobře zpracovává učivo ZCHV. Jediným nedostatkem zápisu
chemických výpočtů je užívání názvů veličin místo značek v rovnicích, což je v učebnici
využito úmyslně pro dosažení větší názornosti. Velké množství použitých grafických
prvků velmi dobře doplňuje celé učivo a posiluje motivační stránku učebnice. Každá
kapitola je ukončena testovými otázkami, které velmi efektivně propojují teoretické
znalosti s chemickými výpočty.
Tuto učebnici můžeme doporučit žákům v posledních ročnících SŠ, vzhledem
k celkovému obsahu, rozsahu a obtížnosti textu ji ale nelze doporučit mladším žákům.
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5

Diskuze

5.1

Srovnání učebnic a přehledů chemie

Srovnání obsahu učiva v učebnicích a přehledech chemie
Tabulka 1 - ZCHV zařazené v jednotlivých učebnicích a přehledech chemie

Chemistry

Cambridge International AS…

Complete chemistry

Chemistry for IGCSE

Chci se dostat na VŠ!

Odmaturuj z chemie

Chemie pro gymnázia I - Flemr

Chemie I pro gymnázia - Vacík

Přehled středoškolské chemie

Chemie pro čtyřletá gymnázia

Učivo

Vyčíslení chemických rovnic
Hmotnost částic
Látkové množství
Stavová rovnice ideálního p.
Hmotnostní zlomek
Objemový zlomek
Molární zlomek
Látková koncentrace
Hmotnostní koncentrace
Mísení roztoků
Rozpustnost
Výpočty z chemických rovnic
Elektrolýza
Základní termochemické v.
Pokročilé termodynamické v.
Reakční rychlost
Rovnovážná konstanta reakce
Výpočty pH
Tabulka 1 obsahuje přehled ZCHV zařazených v jednotlivých učebnicích a přehledech.
Z tabulky je vidět, že některá témata jsou zařazena ve všech vybraných učebnicích
a přehledech chemie a naopak některá z nich se vyskytují pouze v některých z nich,
především v přehledech pro maturanty.
Tématy, která zařazuje většina českých i anglických učebnic, jsou: vyčíslení chemických
rovnic, hmotnost částic, látkové množství, hmotnostní zlomek, látková koncentrace,
výpočty z chemických rovnic a základní termochemické výpočty.
49

Z tabulky je také vidět rozdíl v přístupu k některým tématům mezi českými a anglickými
učebnicemi. Objemový a molární zlomek, hmotnostní koncentrace a mísení roztoků jsou
témata, kterými se anglické učebnice téměř nezabývají. Výpočty pH je téma, které je
v českých učebnicích určené pro všeobecné vzdělání, zatím co v anglických je určeno
pouze pro maturanty. Naopak elektrolýza a pokročilé termodynamické výpočty jsou
učivem pouze v anglických učebnicích, české učebnice se těmito tématy nezabývají.
Srovnání zpracování učiva v učebnicích a přehledech chemie
Soulad s obecnými a kurikulárními dokumenty a RVP
Obsah učiva ZCHV je ve většině učebnic dostačující, aby plnil požadavky RVP. Jedinou
učebnicí, která má obsah učiva příliš zredukovaný, je Chemie pro gymnázia I (obecná
a anorganická) (17). U této učebnice je již sporné, zda je schopna splnit požadavky RVP
na obsah.
Odborná správnost textové složky učebnice
Ze všech učebnic dopadla při hodnocení správnosti textové složky nejhůře učebnice
Chemie pro čtyřletá gymnázia (14), ve které se autoři velmi často nedrželi platných
norem. Ostatní české učebnice dopadly výrazně lépe, ve většině případů se jedná o méně
závažné nedostatky jako použití závorek místo indexu pro rozlišení kontextu veličiny
nebo neopravené překlepy. V anglických učebnicích

se vyskytuje jeden společný

nedostatek a tím je časté použití celých názvů veličin v rovnicích místo jejich značek.
Celkově závažnost chyb v zápisu ZCHV je ve většině učebnic natolik malá, že nemá vliv
na kvalitu zpracování chemických výpočtů, pouze v Chemii pro čtyřletá gymnázia (14)
je příliš mnoho chyb v zápisu, což má za následek snížení kvality zpracování.
Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků
Všechny z analyzovaných publikací jsou obtížností textu vhodné pro cílovou skupinu
žáků. Problémem českých publikací je absence doprovodných obrázků, které jsou
především pro nižší ročníky SŠ důležité pro usnadnění pochopení některých pojmů.
Metodické a didaktické zpracování učebnice
Největší rozdíl ve zpracování učiva chemických výpočtů mezi českými a anglickými
učebnicemi je ve využití doprovodných grafických prvků. V anglických učebnicích je ve
většině podkapitol použito několika doprovodných obrázků, v některých příkladech jsou
hodnoty zadány formou tabulky nebo grafu. V českých učebnicích jsou doprovodné
obrázky použity spíše výjimečně, v některých učebnicích jsou použita různá schémata
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k vysvětlení vztahů mezi veličinami, tabulky nebo grafy jsou použity převážně
v teoretických částech, v příkladech použity nejsou.
V českých publikacích se přístup k řešení příkladů odvíjí od přístupu autora, některé
publikace kombinují řešení trojčlenkou s dosazováním do vzorce, velká část českých
učebnic využívá pouze dosazování do vzorce a některé z nich uvádí oba způsoby výpočtů
u většiny příkladů. V anglických učebnicích se přístup k řešení chemických výpočtů liší.
Většina výpočtů na stupni IGCSE je řešena převážně pomocí trojčlenky, výpočty pro AS
& A level a IB DP jsou řešeny kombinací trojčlenky a dosazování do vzorců.

Návrhy pro zpracování tématu ZCHV v učebnicích

5.2

Obsah učiva chemických výpočtů
Učivo chemických výpočtů pro základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy
gymnázia by mělo obsahovat vše, s čím se průměrný člověk může pravidelně setkávat
v budoucím životě. Nejčastější a nejdůležitější jsou veličiny, pomocí kterých se vyjadřuje
složení látek a směsí. Jedná se o následující veličiny:


hmotnostní zlomek 𝑤 – nejčastější vyjádření složení různých roztoků



objemový zlomek 𝜑 – složení alkoholických nápojů



hmotnostní koncentrace 𝜌 – složení nápojů, např. minerální vody



koncentrace látkového množství 𝑐 – využití v medicíně, např. obsah cukru v krvi.

S veličinami vyjadřujícími koncentraci přímo souvisí následující dvě veličiny, které je
vhodné v učebnici alespoň zmínit.


rozpustnost látek



hustota 𝜌 – nutná znalost pro chemické výpočty, učivo fyziky

Do učebnic je také potřeba zařadit výpočty veličin, které mají přímou souvislost s výpočty
složení směsí. Jedná se o:


relativní atomová a molekulová hmotnost 𝑀R – výchozí veličina pro velkou část
výpočtů



látkové množství 𝑛 – pro výpočet látkové koncentrace a výpočty z rovnic
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Posledními chemickými výpočty, které je nutno zařadit do učiva, jsou ty, které vhodně
doplňují ostatní učivo.


vyčíslení chemických rovnic



výpočty z chemických rovnic



základní termochemické výpočty

Tematické zaměření příkladů
Velkým nedostatkem většiny českých učebnic je zaměření pouze na teoretickou stránku
příkladu, tedy spočítat koncentraci nějakého roztoku, hmotnost produktu nějaké reakce
atd. V zadání příkladů se vyskytují reakce a situace, se kterými se většina žáků nikdy
nesetká a ani setkat nemůže. V zadání vzorových či neřešených příkladů by bylo vhodné
použít následující příklady:


složení vody – mořská voda, pitná voda, minerální vody atd. jsou typickými
příklady situací, ve kterých se žáci setkávají s hmotnostním zlomkem či
hmotnostní koncentrací



složení krve – při rozborech složení krve se žáci mohou setkat s látkovou
koncentrací



reakce ze života – v běžném životě se žáci setkávají s různými reakcemi např.:
tepelný rozklad jedlé sody, reakce vodního kamene s octem, fotosyntéza,
alkoholové kvašení, hoření atd. Tyto reakce by bylo vhodné zařadit do vzorových
výpočtů místo reakcí, se kterými se žáci většinou nemají možnost v životě setkat.

Formulace příkladů
V některých z vybraných učebnic nejsou vždy příklady vhodně formulovány. V mnoha
případech chybí v příkladech uvedení do problematiky, kterou se daný příklad zabývá,
ačkoli žáky nejvíce zajímá „K čemu?“ nebo „Kde?“ lze dané učivo využít. Příklady často
obsahují pouze základní informace potřebné k výpočtu, ale chybí jim jakýkoli
doprovodný kontext. Navíc se často jedná o otázky typu: „Kolik gramů látky vznikne…“,
„Kolik dm3 se uvolní při reakci…“ nebo „Kolik ml roztoku je potřeba…“ Tyto formulace
mohou být méně přesné či matoucí, vhodnější je přímo pojmenovat hledanou veličinu
v zadání příkladu, např.: „Jaká je hmotnost produktu…“, „Jaký je objem uvolněného
plynu…“ nebo „Jaký je objem roztoku…“
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Využití grafických prvků
Grafické prvky by měly v učebnicích sloužit k ilustrování a vysvětlení některých
skutečností či závislostí a k motivaci žáků. Grafické prvky lze také využít jako
součást zadání a řešení příkladů. Nejčastěji se jedná o tabulky, schémata, grafy, modely,
obrázky a fotografie reálných předmětů a dějů apod. Vhodným způsobem využití těchto
grafických prvků je např. CD, které může také obsahovat animace či video záznamy
daných látek a dějů.
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6

Závěr

Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu obsahu učiva o základních chemických
výpočtech ve vybraných učebnicích a srovnání zpracování tohoto tématu.
Cíle této práce byly:
1) Analyzovat téma ZCHV
- v nejpoužívanějších českých učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia
- v anglických učebnicích chemie pro SŠ
2) Srovnat zpracování ZCHV v českých učebnicích s učebnicemi anglickými
3) Navrhnout úpravy zpracování tématu chemických výpočtů
Jako východiska pro analýzu učebnic byly nejprve v kapitole 2 stručně shrnuty
dokumenty týkající se zpracování tématu chemických výpočtů, tedy RVP, ŠVP,
mezinárodní vzdělávací programy a technické normy. V kapitole 3 byla sepsána kritéria
pro výběr učebnic, na jejichž základě bylo vybráno šest českých a čtyři anglické učebnice
či přehledy učiva pro následující analýzu. Dále byla v kapitole 3 vybrána či navržena
kritéria pro hodnocení obsahu a rozsahu chemických výpočtů v učebnicích či přehledech
chemie a kritéria pro hodnocení zpracování tohoto tématu. V kapitole 4 byla provedena
analýza všech 10 vybraných učebnic a přehledů chemie, byl v nich analyzován obsah,
rozsah a zpracování tématu chemických výpočtů, čímž byl splněn cíl 1. V podkapitole
5.1 bylo provedeno srovnání všech vybraných učebnic a přehledů chemie. Bylo zjištěno,
že obsah tématu ZCHV je z velké části podobný. Rozdíly byly zjištěny ve způsobu
zpracování, největším rozdílem je výrazně větší využití grafických prvků v anglických
učebnicích (viz cíl 2). Nakonec byly na základě provedené analýzy v podkapitole 5.2
sepsány návrhy pro zpracování tématu chemických výpočtů, které respektují požadavky
dané kurikulárními dokumenty a technickými normami, čímž byl naplněn cíl 3.
Autor předpokládá, že v řešení dané problematiky bude dále pokračovat v rámci své
diplomové práce, kde se chce zaměřit především na tvorbu vhodných učebních úloh pro
ZCHV dle návrhů pro zpracování tohoto tématu.
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