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Abstrakt 

Výuka chemie na zdravotnických školách je v mnohých ohledech podobná výuce na 

jiných středních školách nechemického zaměření, nicméně množství hodin věnovaných 

chemii nasvědčuje spíše tomu, že chemie patří k podstatným předmětům. To, že se 

jedná o vědu pro zdravotnickou praxi důležitou, dokazuje i fakt, že na vyšších 

a vysokých školách se zdravotnickým zaměřením se chemie vyučuje také. Základem 

této práce jsou autorčiny praktické zkušenosti z dlouhodobého působení na Střední 

zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda jsou žáci schopni používat své znalosti, 

dovednosti a návyky získané studiem chemie v 1., a případně v 2. ročníku střední školy 

v odborných souvislostech, které jsou velmi často propojeny s přírodními látkami. Cíle 

práce byly naplňovány pomocí výzkumných otázek a stanovených hypotéz.  

Pro realizaci výzkumu byla použita dotazníková metoda a dále pak pracovní listy 

a vědomostní didaktické testy, které vycházely z RVP a používaných učebnic. Žáci 

zdravotnických škol byli rozděleni na kontrolní a experimentální skupinu, byla použita 

technika paralelních skupin. Získané výsledky byly hodnoceny vedle sebe, přičemž 

kontrolní skupina pracovala pouze s vědomostními testy a experimentální skupina měla 

k dispozici také autorkou vytvořené pracovní listy. Statistickými metodami se 

posuzovaly dosažené výsledky obou skupin ve vědomostních testech a hodnotilo se, zda 

jsou rozdíly statisticky významné a zda je pro žáky prokazatelný přínos pracovních 

listů. Experimentální skupina se navíc podílela na hodnocení předložených pracovních 

listů. Na základě jejich hodnocení byly stanoveny závěry o oblíbenosti různých typů 

úloh. 

Celý výzkum byl doplněn mapováním názorů učitelů chemie na zdravotnických školách 

o dostupnosti a vhodnosti výukových materiálů vyskytujících se na trhu. 

.
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Abstract 

Tuition of chemistry at medical schools is in many aspects similar to tuition at other 

secondary schools without focus on chemistry. Nevertheless number of lessons 

dedicated to chemistry rather proves that chemistry belongs to the essential subjects. 

The fact that this science is important for medical praxis is supported by the argument 

that chemistry is taught also at training colleges and universities with medical focus. 

The ground for the thesis is made by authors real experience gained from long-term 

work at Secondary Medical School and Training Medical College in Ostrava.  

As the main goal of the work we set to find out if the students are capable of using their 

knowledge, skills and habits gained by studying chemistry in the first or potentially 

second year of the secondary school in professional contexts, which is very often linked 

to nature compounds. The goals were achieved by research inquiries and stated 

hypotheses. 

For the research the questionnaire method was applied and further on also the 

worksheets and knowledge-focused didactic test which had its base in Framework Study 

Programme and textbooks in use. Student of medical schools were divided into the 

checking and experimental group, then the technique of parallel groups was applied. 

Obtained results were assessed as parallel, whereas the checking group worked only 

with the didactic tests and the experimental group had also the worksheets (processed 

by the author of thesis) at their disposal. The results of tests were assessed by statistic 

methods; there was evaluated if the differences throughout the groups are statistically 

significant and if there can be proved benefit of the worksheets for the students. 

Moreover the experimental group took part in evaluation of the worksheets. Based on 

their evaluation there were made conclusions on preferences of different types of tasks.  

All the research was completed by mapping of medical school teachers´ opinions on 

accessibility and suitability of textbooks on the market. 
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1 Úvod 

Zdravotnické školy patří mezi střední odborné školy, kde výuka probíhá na základě 

závazných Rámcově vzdělávacích programů. Tyto dokumenty slouží jako základ pro 

tvorbu jednotlivých Školních vzdělávacích programů, které byly vypracovány pro 

všechny obory středoškolského studia. Výuka na těchto školách je členěna do dílčích 

oblastí, jako je Jazykové vzdělávání a komunikace, Společenskovědní vzdělávání, 

Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání 

pro zdraví, Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Ekonomické 

vzdělávání a Odborné vzdělávání. Ve vztahu k tématu této práce je podstatná oblast 

přírodovědného vzdělávání. Mezi předměty patřící do této kategorie náleží biologie 

a ekologie, fyzika a chemie. 

Při bližším studiu hodinových dotací jednotlivých předmětů v přírodovědné oblasti, 

zvláště chemie, nelze střední zdravotnické školy zařadit ani mezi střední odborné školy 

chemického zaměření ani mezi střední odborné školy nechemického zaměření. Některé 

obory mají hodinovou dotaci chemie relativně vysokou ve vztahu k počtu hodin chemie 

na nechemických školách, a z druhého pohledu zase nízkou ve vztahu k hodinovým 

dotacím na chemických školách. Lze tedy konstatovat, že výuka na tomto typu školy se 

nachází na rozhraní mezi oběma výše zmiňovanými typy škol. Důležitost chemie na 

zdravotnických školách dokazuje také fakt, že na vyšších a vysokých zdravotnických 

školách se chemie, či jí podobné předměty, vyučují v některých oborech (například 

Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný zdravotnický laborant) ve všech 

ročnících. Velmi často jsou také v rámci přijímacích zkoušek na vysoké školy 

zdravotnického či přírodovědeckého zaměření zařazeny přijímací zkoušky z chemie, 

bohužel pro žáky odborných škol v rozsahu rámcově vzdělávacího programu pro 

gymnázia. 

Pro velké množství žáků patří přírodovědné předměty k „velkým strašákům“, mnozí 

z nich si nedokáží představit, jaké využití mají v  jejich oboru. Z tohoto důvodu je 

problém žáky dostatečně motivovat ke studiu. Řešení by mohlo být skryto v zajímavém 

a názorném propojení učiva s praxí. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je aplikovat 

při výuce didaktické zásady, zvláště zásadu propojení teorie s praxí.  

Autorka disertační práce vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 

zdravotnické v Ostravě a její praktické zkušenosti s výukou chemie jsou použity jako 
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základ pro disertační práci s názvem „Analýza aplikačních znalostí a dovedností učiva 

chemie na středních zdravotnických školách“.  

Práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude 

řešeno přírodovědné vzdělávání a jeho zařazení do výuky na základních a středních 

školách. Nejen ve vztahu k tomuto typu vzdělávání, ale také ke vzdělávání obecně, 

budou dále diskutovány klíčové kompetence a jejich uplatňování na zdravotnických 

školách. Bude uveden přehled učebnic používaných k výuce chemie a provedena jejich 

krátká analýza. Další kapitolou v teoretické části bude celkový pohled na vzdělávání na 

středních zdravotnických školách, která bude doplněna analýzou chemického 

vzdělávání u tří zdravotnických oborů - zdravotnický asistent, laboratorní asistent 

a nutriční asistent. Praktická část bude rozdělena do dvou fází. V první fázi výzkumu 

budou žáci dotazováni, jakým způsobem vnímají chemii ve vztahu ke své budoucí 

profesi. Ve druhé fázi budou hodnoceny vědomostní didaktické testy a pracovní listy. 

 Cíle práce 1.1

Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou žáci schopni používat své znalosti, dovednosti 

a návyky získané studiem chemie v 1. a případně v 2. ročníku střední školy v odborných 

souvislostech, které jsou velmi často propojeny s přírodními látkami. Ke splnění 

hlavního cíle budou použity cíle dílčí, které spočívají v hledání odpovědí na následující 

výzkumné otázky: 

1. Liší se školní vzdělávací programy pro vybrané obory vyučované na zdravotnických 

školách?  

2. Které učebnice a jakým způsobem se ve výuce chemie používají, a jaké je jejich 

využití v rámci domácí přípravy? 

3. Jaké metody výuky chemie se na zdravotnických školách používají? Jsou zařazeny 

do výuky chemie laboratorní práce? Pokud ano, v jakém rozsahu? 

4. Jsou materiály používané pro výuku chemie dostatečně provázané s praxí? Jsou žáci 

schopni aplikovat získané znalosti do své zdravotnické praxe? 

5. Jaké úlohy preferují žáci v pracovních listech? 



13 

Cíle práce budou realizovány prostřednictvím následujících kroků: 

 Prostudovat rámcově vzdělávací programy přírodovědného vzdělávání pro střední 

zdravotnické školy a následně školní vzdělávací programy vybraných škol. 

 Analyzovat učebnice používané na tomto typu škol. 

 Ověřit znalosti a dovednosti žáků formou teoretických výkonových testů. 

 Navrhnout řešení na zlepšení stávajícího stavu (tvorba pracovních listů, využití 

motivačních prvků apod.). 

V rámci výzkumu bude realizována dotazníková metoda, rozhovor a vědomostní 

didaktické testy. Bude použita metoda experimentu, kdy žáci, navštěvující jednotlivé 

zdravotnické školy, budou rozděleni do dvou skupin - kontrolní a experimentální. 

Kontrolní skupina bude pracovat pouze s vědomostními didaktickými testy 

a experimentální skupina bude mít před vyplněním testu k dispozici ještě pracovní listy. 

Hypoteticky lze předpokládat, že použití pracovních listů bude mít pozitivní vliv na 

výkony žáků. Cílem je však zjistit, zda je tomu skutečně tak a žákům SZŠ jsou pracovní 

listy dobrým pomocníkem při studiu (tato didaktická pomůcka není na SZŠ používána 

vůbec nebo jen zcela minimálně). Disertační práce bude také obsahovat krátký průzkum 

používaných učebnic na zdravotnické škole a jejich stručnou analýzu. Výstupem práce 

bude sada vytvořených pracovních listů zaměřených na přírodní látky, ve kterých žáci 

přímo uvidí konkrétní propojení chemie se svou odborností, případně propojení 

s běžným civilním životem.  
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2 Přírodovědné vzdělávání 

Nejen chemie, ale i ostatní přírodní vědy zažívají v posledním století velký boom. 

Neustále se rozšiřují o nové a nové poznatky a objevy a tvoří jednu z důležitých oblastí 

lidského poznání a vědění. Výsledkem tohoto rozvoje bylo zavedení chemie do 

učebních osnov na základní a střední školy, buď jako součást přírodovědných oblastí, 

nebo jako samostatný předmět.  

Přírodní vědy slouží k hlubšímu a souhrnnému pochopení přírodních jevů a zákonitostí, 

umožňují žákům formovat si vztahy k životnímu prostředí a proniknout do dějů, které 

probíhají v živé a neživé přírodě. Výuka přírodních věd však nemůže být nahrazena 

pouze znalostí faktů, pojmů a procesů, je potřeba žáky zejména naučit využívat 

přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě.
1, 2 ,3

 

Na základní škole je chemie zařazena do výuky v posledních dvou ročnících, většinou 

ve tří až čtyř hodinové dotaci za oba dva roky. V návaznosti na ZŠ je chemie součástí 

osnov také na většině středních škol, zde však záleží na typu a zaměření školy.  Chemie 

se obvykle vyučuje „v pěti až šesti ročnících víceletých gymnázií, ve třech nebo čtyřech 

ročnících vyšších gymnázií a v jednom až dvou ročnících ostatních nechemických 

středních škol. Na závěr studia si chemii jako maturitní předmět podle údajů České 

školní inspekce volí jen 5,6 % všech žáků středních škol.“
4
  

Výuka chemie se v současné době řídí rámcovými vzdělávacími programy RVP. Pro 

každý typ školy, případně každý studijní obor, jsou tyto dokumenty upraveny dle 

požadavků praxe. Na základě těchto materiálů si škola sestavuje své vlastní školní 

vzdělávací programy ŠVP. V rámci stanovení cílů výuky jsou stanoveny 

tzv. kompetence, přičemž ty základní jsou označeny jako klíčové kompetence. 

V jednotlivých tématech jsou pak cíle stanoveny jako očekávané výstupy dovedností 

žáků. Rozvoj klíčových kompetencí by měl být jeden z cílů každého pedagoga, neboť 

                                                 
1
 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Zdravotnický asistent. Národní ústav pro vzdělávání 

[online]. Praha: MŠMT, 2008 [cit. 2017-10-01].  

Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%205341M01%20Zdravotnicky%20asistent.pdf 
2
 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Laboratorní asistent. Národní ústav pro vzdělávání 

[online]. Praha: MŠMT, 2009 [cit. 2016-10-01].  

Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%205343M01%20Laboratorni%20asistent.pdf 
3
 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Nutriční asistent. Národní ústav pro vzdělávání 

[online]. Praha: MŠMT, 2009 [cit. 2017-10-01].  

Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%205341M02%20Nutricni%20asistent.pdf 
4
 ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Jiří ZAJÍČEK. Výuka chemie: Současné školství a výuka chemie v České 

republice. Chemické listy [online]. 2010, 104(8), 811-818 [cit. 2017-09-26]. ISSN 1213-7103. Dostupné 

z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_08_811-818.pdf 
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připravuje absolventy pro reálný život a pro celoživotní vzdělávání. Absolventi 

vstupující do pracovního procesu by měli dokázat „vyhledávat informace v různých 

informačních zdrojích, umět propojovat informace z různých oblastí, využít informace 

pro samostatné řešení problémů, zvládnout problémy prodiskutovat s dalšími lidmi a při 

práci s nimi spolupracovat, výsledky řešení problémů umět prosadit a v těchto 

dovednostech se zdokonalovat po celý život.“
5
 

Také v zahraničí jsou určité dovednosti považovány za nezbytné a u studentů škol 

žádané. V chemii jsou za důležité považovány dovednosti jazykové, matematické 

a grafické, vizuální dovednosti v oblasti zpracování informací a dovednosti v oblasti 

logického myšlení. Ze studie, která se těmito dovednostmi zabývala u studentů 

1. ročníku vysokých škol však vyplynulo, že většina testovaných studentů tyto 

dovednosti, které jsou nezbytné pro efektivní učení přírodních věd, postrádala. Bylo 

například zjištěno že: 

 50 % studentů nebylo schopno pracovat s textem, 

 70 % studentů nebylo schopno provádět základní matematické operace a zpracovat 

čísla uvedená ve vědeckém zápise, 

 85 % studentů nedokázalo převádět jednotky, 

 50 % studentů nebylo schopno správně interpretovat informace poskytované 

rovnicemi.
6
 

 Klíčové kompetence 2.1

Klíčové kompetence byly poprvé popsány Mertensem v roce 1974, teprve v dnešní době 

však nabývají na významu nejen v profesním, ale i ve školním prostředí.
7
 Kompetence 

pochází z anglického slova „competence“ O přesném významu tohoto slova se vedou 

dlouhé diskuze, protože tento pojem nelze jednoznačně přeložit. Zjednodušeně by se 

dalo použít „zdokonalování“, což odpovídá tomu, co se po žácích požaduje.
8
 

                                                 
5
 ČTRNÁCTOVÁ, ZAJÍČEK, ref. 4 

6
 DRUMMOND, Helen P. a Mailoo SELVARATNAM. Intellectual Skills Needed for the Effective 

Learning and Application of Chemical Knowledge. South African Journal of Chemistry [online]. 2009, 

(62), 179-184 [cit. 2017-09-28]. ISSN 1996-840X.  Dostupné z: 

http://www.scielo.org.za/pdf/sajc/v62/31.pdf 
7
 BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení 

a hry. Vyd. 3. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4. 
8
 SOLÁROVÁ, Marie. Klíčové kompetence hravě. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 
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Pedagogický slovník definuje kompetenci jako „…schopnost, dovednost, způsobilost 

úspěšně realizovat nějaké činnosti, řešit určité úkoly zejm. v pracovních a jiných 

životních situacích.“
9
 

Klíčové kompetence lze charakterizovat jako soubor požadavků na vzdělání, jehož 

součástí jsou vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní 

rozvoj jedince. Mají vztah k zapojení žáka do společnosti a pracovní uplatnění. Nejsou 

vázány na konkrétní vyučovací předměty, mohou být rozvíjeny v rámci všeobecného 

i odborného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování. Klíčové kompetence 

odborného vzdělávání jsou odvozovány od Evropského referenčního rámce klíčových 

kompetencí pro celoživotní vzdělávání a navazují na klíčové kompetence v RVP pro 

Základní vzdělávání.
10

 

Klíčové kompetence lze chápat jako něco „navíc“ nad běžné znalosti, které žák získá 

absolvováním určitého studijního oboru. Posilování těchto kompetencí je „začátkem 

pro vlastní profesní praxi každého člověka.“
11

 

2.1.1 Klíčové kompetence žáků zdravotnických škol  

Klíčové kompetence jsou získávány v průběhu vzdělávání a připravují žáky hlavně na 

proces celoživotního učení se. Jedná se o následující kompetence.
12,13

 

Kompetence k učení 

Podpora této kompetence směřuje k tomu, aby se žáci dokázali efektivně učit, 

zpracovávat a vyhodnocovat dosažené výsledky a stanovovat si reálné cíle pro své další 

vzdělávání. Prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní 

a početních úkonů. V chemii je tuto kompetenci potřeba podporovat a rozvádět obzvlášť 

silně. U zdravotnických pracovníků je schopnost učení důležitá z toho důvodu, že mají 

povinnost se ve své profesi dále vzdělávat a přístupy k učení zafixované během studia 

na stření škole jim tyto činnosti v budoucnu mohou ulehčit. 

                                                 
9
 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. 
10

 RVP Zdravotnický asistent, ref. 1 
11

 SOLÁROVÁ, ref.8  
12

 RVP Laboratorní asistent, ref. 2 
13

 RVP Nutriční asistent, ref.3 
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Kompetence k řešení problémů 

V rámci zdokonalování v této kompetenci by žáci měli být vedeni k tomu samostatně 

řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. V profesi zdravotnických pracovníků 

nastávají běžně situace, které vyžadují efektivní řešení problémů. Je tedy nutné, aby 

také žáci na zdravotnických školách byli na takovéto situace připraveni, aby dokázali 

vzniklé situace správně analyzovat a navrhnout, případně realizovat řešení celé situace. 

Komunikativní kompetence 

Cílená podpora této kompetence souvisí s tím, že zdravotničtí pracovníci musí 

komunikaci dobře ovládat. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni vyjadřovat se 

v písemné i ústní formě v různých situacích. Pro zdravotnické pracovníky je schopnost 

komunikovat a vyjadřovat své názory a myšlenky velmi důležité. Běžnou součástí jejich 

profese je komunikace s pacienty a jejich příbuznými. Z tohoto důvodu by měli mít 

schopnost jasně a přehledně formulovat své myšlenky a umět je srozumitelně předat 

svým klientům. Vzhledem k multikulturnosti prostředí je důležité, aby uměli 

komunikovat také v cizím jazyce. 

Personální a sociální kompetence 

Rozvíjení této kompetence si klade za cíl naučit žáky stanovovat si na základě poznání 

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat 

o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských 

vztahů. Personální a sociální kompetence by měly být zdravotníkům vlastní. Citlivý 

a zodpovědný přístup k práci a klientům je základem všech pomáhajících profesí. 

Nicméně musejí mít na zřeteli také své duševní zdraví a své fyzické možnosti. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem 

a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. Po absolvování 

zdravotnické školy a nástupu do praxe absolventi přijímají velkou zodpovědnost za svůj 

profesní i osobní život. Jsou svázaní zákony a také právy a povinnostmi vůči svým 

klientům. V nemocničním prostředí se setkávají s různými kulturami, které musejí 

respektovat. V praxi i v životě je pro ně prioritní hodnota života a jeho ochrana. 

Posilováním občanských kompetencí a kulturního povědomí jsou žáci na tyto úkoly 

profesního života připravováni. 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Podpora této kompetence směřuje k tomu, aby žáci byli schopni optimálně využívat 

svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro 

budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. 

Pracovní návyky je potřeba rozvíjet už od školních tříd, aby se žáci připravili na 

pravidelnost, režim a také na celoživotní vzdělávání. Měli by mít představu o možnosti 

uplatnění na trhu práce a dokázat se na něm orientovat.  

Matematické kompetence 

Podpora této kompetence spočívá v tom, aby žáci byli schopni funkčně využívat 

matematické dovednosti v různých životních situacích. Zvláště pro některé zdravotnické 

pracovníky jsou matematické kompetence velmi důležité, neboť jejich práce znalost 

matematiky předpokládá. Jedná se hlavně o laboratorní pracovníky, kteří výsledky 

analýz musejí umět zpracovat také po stránce matematické. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Tato kompetence podporuje práci s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním 

programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, učí žáky využívat adekvátní 

zdroje informací a efektivně s nimi pracovat. V dnešní technické době se již žádný 

absolvent školy bez těchto dovedností a kompetencí neobejde. Veškerá komunikace ve 

zdravotnictví probíhá přes elektronický systém, a tudíž je potřeba, aby se žáci nebáli 

s těmito prostředky pracovat a aby dokázali efektivně pomocí nich vyhledávat 

informace, které potřebují nejen v profesním, ale také v soukromém životě. 

Nejen získávání klíčových, ale také odborných kompetencí tvoří základ požadavků 

kladených na žáky během studia. Po absolvování školy má být absolvent těmito 

dovednostmi vybaven, aby byl plnohodnotným členem společnosti a pracovní 

komunity. Posilovat a prohlubovat tyto kompetence u žáků středních škol není vždy 

snadné. Je potřeba žáka aktivovat a motivovat k tomu, aby ho vzdělávání bavilo 

a uvědomoval si důležitost tohoto jednání. Jednou z možností, jak toho může pedagog 

dosáhnout, je využití všech dostupných prostředků a metod pro zatraktivnění výuky. 

Důležitá je volba výukových materiálů a dodržování didaktických zásad. 
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 Didaktické zásady 2.2

Pokud má učitel poskytnout žákovi či studentovi kvalitní vzdělání a tito mají dosáhnout 

určité úrovně vzdělání a vykazovat dovednosti a znalosti, musí být výuka maximálně 

efektivní se zaměřením na aktivizaci žáka a na snahu vysvětlit a předat mu informace 

tím nejvhodnějším způsobem.  

Hledání a testování vhodných postupů ve výuce probíhalo již v minulých stoletích. 

Efektivnost výuky a postupy vedoucí k úspěšným výsledkům vyústily později 

ve formulaci základních pravidel pedagogiky. Jednalo se o nejobecnější normy 

podmiňující úspěch pedagogické práce.
14

 Tyto normy formulovali do pedagogických 

zásad čeští i světoví klasikové pedagogiky.
15,16

 V této oblasti je možné rozdělovat 

zásady například na výkonové, didaktické, metodické aj.
17

 

Mezi tradiční pedagogické zásady patří: 

 Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka - popisuje důležitost rozvoje žáka ve 

všech jeho základních oblastech, což je oblast kognitivní, afektivní a psychomotorická. 

 Zásada vědeckosti - očekává nejen celoživotní vzdělávání učitele, ale také jeho 

schopnost předávat žákům vědecké informace vhodných způsobem. 

 Zásada individuálního přístupu k žákům - učitel by měl být schopen poznat 

individuální zvláštnosti svých žáků a umožnit každému z nich prožít školní úspěch.  

 Zásada spojení teorie s praxí - podporuje otevřenost školy vůči okolí a spojení 

s ním různými vazbami. 

 Zásada uvědomělosti a aktivity - podporuje kladný postoj žáka k učení a podněcuje 

celkovou spolupráci žáka.  

 Zásada názornosti - podporuje využívání zrakového vnímání a také používání 

srozumitelných příkladů k pochopení problematiky. 

 Zásada soustavnosti a přiměřenosti - pracuje s tím, že poznatky je potřeba 

osvojovat v určitém logickém sledu, tak aby jeden poznatek logicky vycházel 

z druhého.
18

 

                                                 
14

 KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009.  

ISBN 978-80-7367-571-4. 
15

 KALHOUS, OBST, ref. 14 
16

 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4590-9. 
17

 JANIŠ, Kamil. Obecná didaktika - vybraná témata. Vyd. 4. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 

ISBN 978-80-7435-047-4. 
18

 KALHOUS, OBST, ref. 14 
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V souvislosti se zaměřením práce je považována za nejdůležitější zásadu zásada spojení 

teorie s praxí, zásada uvědomělosti a aktivity a zásada názornosti. 

 Učebnice chemie na zdravotnických školách 2.3

Pro rozvíjení čtenářské gramotnosti se ve školách nejčastěji používají učebnice, 

případně jiné učební texty. Pedagogický slovník definuje učebnici jako „druh knižní 

publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou.“
19

  

Práce s textem a učení z něj je záměrná činnost, kdy čtenář přijímá a zpracovává 

sdělení, která text obsahuje. Práci s textem lze rozdělit do několika procesů, a to 

motivování, vnímání, porozumění, zapamatování, vybavování a metakognice. Motivace 

patří obecně k důležitým dějům v procesu učení. Žáka může k učení z textu stimulovat 

také podoba textu. Přiměřenost rozsahu textu určeného k nastudování, přitažlivé 

grafické zpracování, zajímavá obrazová část a promyšlené regulativní prvky, které 

vedou žáka při učení a poskytují mu zpětnou vazbu, nakolik učivu rozumí, jsou 

pozitivní motivační prvky pro práci s textem.
20

 

Hlavním problémem současné výuky chemie je, kromě obecného nezájmu o přírodní 

vědy, také velký rozsah učiva, který mají žáci pochopit, a způsoby jeho prezentace ve 

výuce. Velmi často dochází k tomu, že učitelé považují rozsah daný RVP za málo 

dostačující a základem pro stanovení obsahu a rozsahu učiva se stávají učebnice chemie 

pro SŠ, kterých je na trhu velké množství. Autoři učebnic často uvádějí i méně 

významné pojmy či pojmy, které se staly součástí oboru nedávno. Dalším kritériem pro 

výběr učebnice používané na SŠ se stávají požadavky navazujících vysokých škol 

u přijímacích zkoušek. Učitelé velmi často ve snaze předat svým žáků co nejvíce 

informací a pojmů, zapomínají na dostatečný prostor pro osvojení a fixaci těchto pojmů 

a znalostí. Stává se tak velmi často, že žáci jsou schopni naučit se dané učivo nazpaměť, 

ale nepřemýšlejí o něm, případně mu vůbec nerozumějí. Převažující metodou výuky je 

výklad, kdy informace jsou frontálním způsobem předávány často velmi pasivním 

žákům, a zcela chybí prostor pro jakékoliv jejich praktické ověření.
21

 

                                                 
19

PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, ref.9 
20

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007.  

ISBN 978-80-7367-273-7. 
21

 ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Martin BÍLEK. Didaktika chemie: vývoj, současný stav a perspektivy. 

STUCHLÍKOVÁ, Iva a Tomáš JANÍK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy [online]. 1. Brno: 

Masarykova Univerzita, 2015, s. 189-224 [cit. 2017-09-29]. ISBN 978-80-210-7884-0.  

Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf 



21 

Absolventi zdravotnických škol, po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou, 

mají na trhu práce nepříliš výhodnou pozici. Všichni absolventi jsou totiž považováni za 

zdravotnické pracovníky, kteří musejí pracovat pod dohledem. Tato situace se velmi 

brzy změní, alespoň pro žáky oboru zdravotnický asistent, v budoucnu praktická sestra, 

neboť jim toto omezení bylo již legislativně zrušeno. Nicméně žáci ostatních oborů, 

pokud nechtějí zůstat pracovníky pod dohledem, musejí pokračovat ve studiu. Mnoho 

z nich volí jako další formu studia vysokou školu zdravotnického či přírodovědného 

zaměření. Součástí příjímacího řízení na tyto školy jsou však většinou přijímací 

zkoušky z chemie, s rozsahem zaměřeným na gymnaziální chemii. Nicméně RVP pro 

střední školy zdravotnického zaměření
22,23,24

 na tento fakt nereflektuje a ve srovnání 

s RVP pro gymnázia
25

 je rozsah požadovaných znalostí a dovedností menší. Jednotlivé 

oblasti jsou v obou případech stejné (obecná chemie, anorganická chemie, organická 

chemie a biochemie), nicméně liší se dílčími tématy, očekávanými výstupy a hlavně 

hodinovými dotacemi. Pedagogové jsou si této situace vědomi, a proto mnohdy volí 

učebnice pro gymnázia, které jsou však rozsáhlé a nejsou pro všechny žáky 

srozumitelné. 

Na trhu je k dispozici velké množství středoškolských učebnic, které jsou zaměřeny na 

gymnázia nebo na střední chemické školy či naopak na střední školy nechemického 

zaměření, avšak pro zdravotnickou školu je určena pouze jedna, a to Odstrčilova 

„Chemie pro zdravotnické školy“. 

V průběhu zpracovávání disertační práce proběhlo opakovaně na zdravotnických 

školách dotazování vztahující se k používaným učebnicím. Pedagogové byli osloveni 

krátkým online dotazníkem, který se týkal pracovních materiálů používaných v chemii. 

Zpětnou vazbu poskytlo 30 pedagogů, z nichž 10 uvedlo, že učebnice ve výuce chemie 

nepoužívají. Ostatní učitelé jmenovali učebnice, které jsou uvedeny v tabulce (Tab. 1), 

jedná se však pouze o orientační přehled, neboť odpověď 30 pedagogů nelze považovat 

za reprezentativní vzorek. 

                                                 
22

 RVP Zdravotnický asistent, ref.1 
23

 RVP Laboratorní asistent, ref.2 
24

 RVP Zdravotnický asistent, ref.3 
25

 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Gymnázium. Národní ústav pro vzdělávání [online]. 

Praha: MŠMT, 2007 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 
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Tab. 1 Orientační přehled používaných učebnic na zdravotnických školách 

název učebnice absolutní četnost relativní četnost 

Jaroslav Honza a Aleš Mareček: 

Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. - 3. díl 
7 23 % 

Jiří Banýr:  

Chemie pro střední školy 
5 17 % 

Jaroslav Odstrčil:  

Chemie pro zdravotnické školy I. a II. díl 
3 10 % 

Marika Benešová:  

Odmaturuj z chemie 
3 10 % 

Jaroslav Blažek:  

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU 

nechemického zaměření: učebnice pro 1. a 2. 

ročník. 

2 7 % 

Učebnice nepoužívají 10 33 % 

Celkem 30 100 % 

 

Tyto učebnice byly na trh uvedeny již v několika vydáních, což dokazuje, že je o ně 

zájem a ve výuce se využívají. V minulosti bylo provedeno již několikrát hodnocení 

didaktické obtížnosti těchto učebnic, které vycházejí z prací J. Průchy
26

  

či M. Pluskala
27

. 

Ze studie, která byla publikována v roce 2009 Benešem, Janouškem a Novotným 

vyplývá, že „Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. a 2. díl“ a „Chemie pro střední školy“  

jsou z hlediska obtížnosti textu vhodné. „Navíc umožňují diferenciaci výuky chemie 

podle náročnosti školních vzdělávacích programů různě zaměřených středních škol.“
28

 

                                                 
26

 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory 

učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931_49-4. 
27

 PLUSKAL, Miroslav. Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů. Pedagogika. 

1996, 46(1), 62-76. 
28

 BENEŠ, Pavel, Radek JANOUŠEK a Marek NOVOTNÝ. Hodnocení obtížnosti textu středoškolských 

učebnic. Pedagogika [online]. 2009, LIX(3), 291-297 [cit. 2017-09-30]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: 

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2013/12/P_2009_3_06_Hodnocen%C3%AD_291_297.pdf 
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Také v rámci některých disertačních prací se hodnotily učebnice chemie. Klečka (2011) 

se ve své práci zaměřil na učebnice chemie, které jsou dle jeho výzkumu 

nejpoužívanější.
29

  

Mezi nejpoužívanějšími učebnicemi lze nalézt také učebnice používané na 

zdravotnických školách. Jedná se o „Chemii pro čtyřletá gymnázia 1. - 3. díl“ a „Chemii 

pro střední školy“. Výsledky zde uvedené jsou převzaty ze zmiňované disertační práce. 

V učebnici „Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. - 3. díl“ je rozsah učebního textu 

přiměřený a jeho členění je hodnoceno jako průměrné. Za klady lze považovat doplnění 

základního textu o řešené příklady, otázky a úkoly, zařazení přehledu názvosloví, 

doplňky a poznámky a rejstřík. Zápory lze vidět v absenci pokusů pro žáky i učitele 

a námětů na laboratorní práce. Pozitivní je, že v učebnici jsou zařazeny tabulky, grafy 

a schematické obrázky struktur hmoty. Celková obtížnost učebnice je hodnocena jako 

velmi adekvátní.  

„Chemie pro střední školy“ je považována za učebnici s velmi malým rozsahem učiva. 

Členění textu je však hodnoceno jako zdařilé. Poměr mezi základním textem a ostatními 

složkami textu je příznivý. Učivo je vhodně doplněno otázkami a úkoly, řešenými 

příklady, pokusy i náměty pro laboratorní cvičení. Kladně je možno hodnotit frekvenci 

zařazování grafických složek i strukturu obrazové složky. Pozitivně působí zařazení 

motivačních obrázků, pomůcek, schémat pokusů a obrázků z provozu a z praxe. 

Fotografie jsou však velmi malého formátu, což je příčinou nízké rozlišovací úrovně. 

Celková obtížnost učebnice se pohybuje mírně pod průměrem. 

Hodnocení další učebnice lze nalézt na stránkách Didaktiky biochemie Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
30

 

Rozsah učebního textu v učebnici „Odmaturuj z chemie“ odpovídá střední škole. 

Členění textu je hodnoceno jako účelné. Učivo je rozděleno do menších tematických 

celků a ústřední text je graficky odlišen od doplňujících poznámek a odkazů. Barevné 

zvýraznění, přehledné tabulky a názorná schémata pomáhají zapamatování, ke 

snadnějšímu vstřebávání informací určitě přispěje i svěží grafické a barevné řešení 
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 KLEČKA, Milan. Teorie a praxe tvorby učebnic chemie pro střední školy. Praha, 2011. Disertační 

práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 
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 KLÍMOVÁ, Helena a Milada TEPLÁ. Analýza středoškolských učebnic chemie. Didaktika 

biochemie[online]. Praha, 2011 [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: 

http://didaktikabiochemie.natur.cuni.cz/materialy/analyza_ucebnice.pdf 
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učebnice. Text je konstruován velice schematicky, heslovitě a stručně, což se odráží 

i v jeho vyšší náročnosti. 

Hodnocení posledních dvou zmiňovaných učebnic „Chemie pro zdravotnické školy 

 I. a II. díl“ a „Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření“ je 

uvedeno ve studii Krupové (2010). Tato studie hodnotila didaktickou vybavenost 

učebnic. Celkový koeficient didaktické analýzy byl stanoven z výsledků několika 

dílčích koeficientů. „Chemie pro zdravotnické školy I. a II. díl“ mají koeficienty 44 %, 

resp. 42 %, což je považováno za ještě dostatečné. II. díl této učebnice však neobsahuje 

žádné grafické prvky, a tudíž při hodnocení obrazových komponent dosáhl na nejnižší 

výsledek. Druhá zmiňovaná učebnice dosáhla v této studii na 36 %, což znamená, že 

byla označena jako nedostatečně didakticky vybavená.
31

  

Výběr učebnic, které se ve výuce chemie na jednotlivých školách používají, jsou plně 

v kompetenci učitelů. Rozhodujícími faktory, které o volbě učebnic rozhodují, bývají 

kromě rozsahu učiva, také grafické prvky, zařazení příkladů na procvičení, ale také 

uplatnění mezipředmětových vztahů. Ve své práci se jimi zabývá Krupová (2007), která 

hodnotí tyto vztahy v učebnici „Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. - 3. díl“. Dle této 

studie nejsou v prvním a druhém díle mezipředmětové vztahy chemie s jinými předměty 

dostatečné. Třetí díl se ve velké míře zabývá biochemií a obsahuje také další témata, 

která jsou dobře využitelná v biologii, proto je zastoupení mezipředmětových vztahů 

hodnoceno velmi kladně. Celkově jsou však mezipředmětové vztahy v této sérii učebnic 

hodnoceny jako nedostatečné. V rámci výzkumu byly zjišťovány také názory žáků 

gymnázia na mezipředmětové vztahy v učebnicích chemie. Více než polovina žáků 

nenacházela v učebnicích dostatečné mezipředmětové vztahy. Tito žáci však uváděli, že 

sami aktivně ve výuce či při studiu chemie využívají znalosti převážně z biologie 

a fyziky, ojedinělé také z matematiky.
32

  

Výše uvedené výsledky popisující nedostatečné propojení chemie a dalších předmětů, 

byly potvrzeny již zmiňovaným autorčiným dotazováním na zdravotnických školách. 

Vyplynulo z něj, že pedagogové používají k výuce kromě učebnic i další učební 

materiály. Jedná se hlavně o různé texty či pracovní listy, které si sami vytvářejí, 
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případně sdílejí se svými kolegy, a které zohledňují zaměření chemie ve vztahu 

k jednotlivým oborům. Inspiraci při tvorbě těchto materiálů hledají v dalších 

učebnicích, které zde uvedeny nejsou, případně využívají internetové zdroje. U všech je 

nezbytné uvádět reálné příklady z praxe a poukázat na využití konkrétní kapitoly 

v profesním životě. Zásada spojení teorie s praxí klade zvýšené požadavky na učitele. 

Jeho úkolem je pracovat s představami a praktickými zkušenostmi svých žáků, 

upevňovat je, rozvíjet a nesprávné zkušenosti a představy opravovat. Velmi důležité je 

přesvědčit žáky o smysluplnosti školní výuky a motivovat je, aby hledali v učivu 

potřebné informace, zpracovávali je a hlavně je dokázali uplatnit v praxi.
33
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3 Systém vzdělávání na středních zdravotnických školách 

Středoškolské vzdělávání prochází v poslední době celou řadou významných změn. 

Střední zdravotnické školy (SZŠ) nejsou výjimkou. Změny odstartovaly rokem 2004, 

kdy došlo ke změně oboru všeobecná sestra na zdravotnického asistenta, v následujících 

letech se postupně přetransformovaly i další obory vyučované na zdravotnických 

školách – zubní technik byl změněn na asistenta zubního technika, dietní sestra na 

nutričního asistenta a zdravotní laborant na laboratorního asistenta. Změny se týkaly jak 

názvu, tak také změny kompetencí a pracovní náplně středoškolských nelékařských 

zdravotnických povolání.
34

 

Díky Národnímu programu vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knize, a zákonu 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) byly do vzdělávací soustavy zavedeny nové systémy 

vzdělávacích programů. Tyto tzv. kurikulární dokumenty byly tvořeny na dvou 

úrovních: státní – v podobě rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školní – 

v podobě školních vzdělávacích programů (ŠVP), podle kterých se uskutečňuje 

vzdělávání v konkrétní škole. Patrná je také změna vlastního procesu výuky, její 

modernizace s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a připravenost žáků na život 

ve 21. století.
35

 

V souvislosti se změnou kurikulárních dokumentů a zavedením RVP, nastaly další 

změny v systému a v náplních vzdělávání. Vzhledem k tomu, že zdravotnické školy 

patří k odborným středním školám, obsahují RVP jednotlivých oborů nejen část 

všeobecnou, ale také odbornou. Všeobecná část je přibližně stejná pro všechny 

zdravotnické obory na SZŠ, dělí se na jednotlivé oblasti, které se dále člení na konkrétní 

vyučovací předměty. Jedná se např. o oblast Jazykové vzdělávání a komunikace, 

Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Matematické vzdělávání atd. 

Odborná část je specifická pro konkrétní obor a zahrnuje kromě učiva také klíčové 

a odborné kompetence, které musí žák ovládat, aby získal specializaci, odbornost 

a způsobilost. Jednotlivé školy měly povinnost pro daný obor na základě RVP vytvořit 

do dvou let ŠVP. Jedná se o dokument, který je originálem pro každou školu 

a zohledňuje zaměření školy, její spolupráci se sociálními partnery a další konkrétní 
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parametry školy. SZŠ nezaváděly ŠVP najednou pro všechny obory, ale řídily se 

harmonogramem vydaným MŠMT v roce 2006. Jednotlivé obory SZŠ přecházely na 

výuku podle ŠVP postupně od 1. 9. 2009. Poslední obory přešly na ŠVP k 1. 9. 2011.
36

 

Úpravy ve ŠVP následovaly po zavedení státní maturitní zkoušky. Došlo k posílení 

hodinových dotací u předmětů, které jsou povinnou součástí společné části maturitní 

zkoušky. Toto navýšení se dělo na úkor nematuritních předmětů, kterým byla snížená 

hodinová dotace. Vzhledem ke změnám v nastavení státní maturitní zkoušky je možné, 

že se hodinové dotace jednotlivých předmětů budou opět měnit, a tím dojde 

pravděpodobně k dalšímu snižování hodinových dotací u nematuritních předmětů až na 

hranici danou RVP. S tímto snižováním hodin bude souviset také úprava učiva 

v jednotlivých předmětech, opět až na minimální hranici danou RVP. 

S ohledem na výsledky výzkumu budou dále přiblíženy obory Zdravotnický asistent, 

Laboratorní asistent a Nutriční asistent. 

 Systém chemického vzdělávání oboru Zdravotnický asistent 3.1

Obor Zdravotnický asistent je v současnosti nejrozšířenějším oborem na zdravotnických 

školách. Lze jej navštěvovat nejen ve státních, ale také v soukromých školách. 

Z pohledu výuky chemie se nejedná o obor s chemickým zaměřením, nicméně některá 

témata chemického učiva jsou i pro tento obor důležitá. Jedná se hlavně o ředění 

a přípravu roztoků a také kapitoly o přírodních látkách.  

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkové i ambulantní 

péče, v domácí ošetřovatelské péči i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální 

péče a osobní asistence, které zřizují státní i nestátní organizace. Nezastupitelné místo 

má i v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby s mentálním, 

tělesným a smyslovým postižením, v zařízení geriatrické péče, v hospicích nebo při 

respitní péči. Je připraven tak, aby se v rámci svých kompetencí stal platným členem 

ošetřovatelského týmu. Po úspěšném složení maturitní zkoušky může zdravotní asistent 

pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. V rámci tohoto studia se 

setká s biochemií a farmakologií, kde jsou předpokládány alespoň základní znalosti 

středoškolské chemie.  
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V současné době je v legislativním řešení příprava oboru Praktická sestra. Tento obor 

by měl plně nahradit obor Zdravotnický asistent.  

3.1.1 Chemie ve školním vzdělávacím plánu zdravotního asistenta 

Chemie je v RVP ZA zařazena do vzdělávací oblasti přírodovědného vzdělávání. 

Hodinová dotace na tuto oblast je stanovena na 4 hodiny týdně, tedy 128 hodin za 

studium. Přírodovědné vzdělávání v ŠVP vychází z varianty A chemické složky v RVP. 

Přímá návaznost učiva na konkrétní předmět v učebním plánu oboru není patrná, 

nicméně již zmiňované roztoky a jejich ředění jsou důležitou součástí odborných 

předmětů Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných a Klinická propedeutika. 

Z dostupných zdrojů proběhla analýza počtu hodin chemie v učebních plánech či v ŠVP 

některých vybraných zdravotnických škol (Tab. 2). Většinou má tento obor zařazen do 

výuky 4 hodiny chemie za studium, ale jsou i SZŠ se třemi hodinami. 

Tab. 2 Přehled hodinových dotací chemie u oboru Zdravotnický asistent37,38,39,40,41,42,43 

Škola Celkem hodin 1. ročník 2. ročník 

Ostrava* 4 2 2 

Olomouc* 4 2 2 

Ústí nad Labem* 3 2 1 

Kroměříž* 4 2 2 

Kladno* 4 2 2 

Domažlice* 4 2 2 

Prostějov* 3 2 1 

*přesné názvy škol jsou uvedeny v příloze 1 

3.1.2 Kompetence zdravotního asistenta 

V rámci RVP a ŠVP jsou pro zdravotního asistenta stanoveny kompetence, které lze 

rozdělit na klíčové a odborné. S ohledem na profesi zdravotního asistenta jsou 

z klíčových kompetencí za velmi důležité považovány kompetence personální 
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a sociální. V rámci odborných kompetencí je zdravotní asistent oprávněn provádět 

činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením lékaře, 

všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na 

poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Mimo jiné je také kompetentní 

k dodržování bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
44

 

3.1.3 Přínos chemie k posílení klíčových kompetencí zdravotního asistenta 

Vhodné spojení teoretické výuky a praktické činnosti v laboratorních cvičeních 

umožňuje předmětu přispět k naplnění většiny klíčových kompetencí. Týká se to řešení 

úkolů ve spolupráci s kolektivem, schopnosti získávat informace z různých zdrojů, 

měřit a zpracovávat výsledky měření, vytvářet prezentace pro veřejnost, řešit 

bezpečnostní problémy nebo bezpečně pracovat s chemikáliemi či chemickými odpady. 

Díky rozvíjeným kompetencím se žáci naučí propojovat chemické poznatky s poznatky 

dalších přírodovědných oborů a oborů ošetřovatelských předmětů. Osvojí si samostatné 

vyjadřování, jsou schopni pracovat v týmu, navrhovat postupy řešení problémů 

a obhajovat své názory i respektovat názory druhých, seznámí se se základy péče o své 

zdraví a se zdravotními důsledky působení chemických látek na lidský organismus. 

Uvědomí si také využití chemických látek v praxi a běžném životě.
45

  

Klíčové a odborné kompetence jsou v chemii posilovány prostřednictvím těchto témat 

a kapitol: 

Obecná chemie 

 chemické látky a jejich vlastnosti 

 částicové složení látek, atom, molekula 

 chemická vazba 

 chemické prvky, sloučeniny 

 chemická symbolika, značky a názvy prvků, oxidační číslo, vzorce a názvy 

jednoduchých sloučenin 

 periodická soustava prvků 

 směsi homogenní, heterogenní, roztoky 

 látkové množství 

 chemické reakce, chemické rovnice 
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 základní typy chemických reakcí 

 jednoduché výpočty v chemii – z chemických vzorců, chemických rovnic 

 a složení roztoků 

Anorganická chemie 

 anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli 

 základy názvosloví anorganických sloučenin 

 vybrané prvky a jejich anorganické sloučeniny 

Organická chemie 

 vlastnosti atomu uhlíku 

 klasifikace a názvosloví organických sloučenin 

 typy reakcí v organické chemii 

 organické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi 

Biochemie 

 chemické složení živých organismů 

 přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy 

 nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

 biochemické děje
46

 

Toto rozdělení odpovídá v RVP ZA variantě A chemického vzdělávání. Vzhledem 

k hodinovým dotacím, které jsou u tohoto oboru věnovány chemii, nelze předpokládat 

velké rozšíření příslušných témat v rámci ŠVP.  

Na znalosti z chemie navazuje předmět Klinická propedeutika, která z chemie využívá 

základní struktury látek a poznatky o složení, převážně v oblasti farmakologie. U tohoto 

předmětu se očekává, že znalosti chemie budou uplatněny v tomto výsledku vzdělávání. 

Žák se 

 orientuje v obecné a speciální farmakologii.
47

 

 Systém chemického vzdělávání oboru Laboratorní asistent 3.2

Obor laboratorní asistent patří k nabídce maturitních oborů na vybraných středních 

zdravotnických školách. Byť se nejedná o obor s chemickým zaměřením, patří chemie 

a z ní odvozené předměty ke stavebním kamenům celého vzdělávacího programu. 
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Absolvent tohoto oboru se uplatní v různých zdravotnických laboratořích, např. 

v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, histologie, 

mikrobiologie a imunologie a jiných.
48

 Kromě základního kurzu chemie jsou 

v konkretizovaném plánu oboru obsaženy další předměty, které z chemie vycházejí. 

Jedná se např. o analytickou chemii, fyzikální chemii, biochemii, klinickou biochemii 

a další.  

3.2.1 Chemie ve školním vzdělávacím plánu laboratorního asistenta 

Chemie je v RVP LA zařazena do vzdělávací oblasti přírodovědného vzdělávání, 

navazující předměty jsou pak zařazeny do skupiny oborů základu poskytování 

laboratorní zdravotní péče a k laboratorním a klinickým oborům. V tabulce (Tab. 3) je 

přehled jednotlivých hodin věnovaných výuce chemie na vybraných zdravotnických 

školách.  

Tab. 3 Přehled hodinových dotací chemie u oboru Laboratorní asistent49,50,51,52,53 

Škola Celkem hodin 1. ročník 2. ročník Poznámka 

Ostrava* 6 3 3   

Brno* 8 4 4   

Praha* 10 
3 3   

2 2 Cvičení z chemie 

Ústí* 6 4 2   

Olomouc* 6 

2 0 Anorganická chemie 

2 0 Obecná a fyzikální chemie 

 0 2 Organická chemie 

*přesné názvy škol jsou uvedeny v příloze 1 

Jak je zřejmé, u všech uváděných škol jsou hodinové dotace chemie vyšší, než požaduje 

RVP. Tento fakt odráží skutečnost, že tvůrci ŠVP si uvědomovali důležitost chemie ve 

vzdělávání laboratorních asistentů a vycházeli z cílů vzdělávání, které jsou v RVP 
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 RVP Laboratorní asistent, ref. 2 
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 Školní vzdělávací program: Laboratorní asistent. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Ostrava, 2013. 
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 Školní vzdělávací program: Laboratorní asistent. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Brno, 2015. 
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 Školní vzdělávací program: Laboratorní asistent. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola, Praha 1, 2015. 
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 Školní vzdělávací program: Laboratorní asistent. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 

zdravotnická, Ústí nad Labem, 2015. 
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 Školní vzdělávací program: Laboratorní asistent. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, 2012. 
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rozpracovány do tří úrovní. Jedná se obecné cíle, kompetence absolventa oboru vzdělání 

a výukové cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí.
54

 

3.2.2 Kompetence laboratorního asistenta 

Splnění výsledků vzdělávání vede u žáků ke tvorbě a posílení specifických klíčových 

a odborných kompetencí. Odborné kompetence jsou založeny na zisku schopnosti 

provádět činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého 

k poskytování laboratorní diagnostické péče bez odborného dohledu, provádět činnosti 

pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování 

laboratorní diagnostické péče na základě indikace lékaře, dbát na bezpečnost práce 

a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

a jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
55

 

3.2.3 Přínos chemie k posílení klíčových kompetencí laboratorního asistenta 

Ve výuce chemie jsou mimo teoretickou část zařazeny také laboratorní práce. 

Kombinace obou těchto částí umožňuje naplňovat nejen obecné, ale i odborné klíčové 

kompetence. Jedná se hlavně o schopnost spolupráce s kolektivem, schopnost 

samostatného vyhledávání a třídění informací a jejich následné využití v ostatních 

předmětech a v běžném životě. Aktivně je podporována schopnost samostatného řešení 

problémů a vyvozování logických závěrů. O svých závěrech a zjištěních se žák 

vyjadřuje přesně a využívá odbornou terminologii. V laboratorních cvičeních žák 

pracuje samostatně, příp. ve skupině, dodržuje dohodnuté postupy a nese zodpovědnost 

za řešení úkolu, dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vzhledem 

k charakteru budoucí práce laboratorního asistenta je maximálně podporována pečlivost 

a zodpovědnost při řešení úkolů.
56

 

Velký důraz je kladen na fixaci vědomostí a dovedností potřebných pro studium 

zdravotnických oborů. Je nutné, aby žáci znali podstatu a princip přírodních dějů 

a dokázali tyto poznatky aplikovat v praxi, aby měli vytvořeny základní pracovní 

návyky pro činnost v laboratoři a dovedli vést samostatně pracovní dokumentaci. 

Důležité je také využívání mezipředmětových vztahů a aplikace průřezových témat.
57
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Klíčové a odborné kompetence jsou v chemii posilovány prostřednictvím témat 

a kapitol, které odpovídají požadavkům kladeným na žáka oboru zdravotnický asistent 

(viz kapitola 3.1.3). I zde RVP doporučuje, aby chemické vzdělávání bylo realizováno 

variantou A, nicméně, jak je patrné z počtu hodin chemie, které na jednotlivých 

zdravotnických školách věnují u laboratorního asistenta výuce chemie, je učivo v ŠVP 

rozšířeno nad rámec požadavků stanovených RVP.  

Na chemii úzce navazuje předmět Biochemie. K jejímu zvládnutí je zapotřebí mít 

vybudovány stabilní základy chemických znalostí, aby bylo možné s nimi dále pracovat. 

Výsledky vzdělávání v biochemii vycházejí z toho, že žák: 

 rozliší základní organické a anorganické látky lidského organizmu 

 charakterizuje základní živiny a zná jejich význam 

 objasní strukturu a význam nukleových kyselin, bílkovin a aminokyselin v lidském 

organizmu 

 popíše metabolismus cukrů, tuků a bílkovin 

 vysvětlí vzájemné vztahy mezi metabolismy organických a anorganických látek 

v organismu 

 charakterizuje problematiku biochemických dějů a jejich regulace v organismu.
 58

 

Biochemické znalosti jsou pak rozšiřovány a doplňovány v předmětu Klinická 

biochemie. Po absolvování tohoto předmětu žák: 

 ovládá principy základních stanovení analytů vyšetřovaných v tělních tekutinách 

 dodržuje zásady preanalytické fáze laboratorního vyšetření, odborné přípravy 

pacienta, správného odběru a uchovávání biologického materiálu 

 charakterizuje analytickou fázi laboratorního vyšetření, orientuje se v metodách 

používaných pro stanovení jednotlivých analytů 

 provádí laboratorní metody podle pracovního postupu 

 orientuje se v postanalytické fázi laboratorního vyšetření z hlediska kontroly 

analytické kvality v systému jakosti 

 pracuje samostatně s laboratorní technikou, provádí její základní údržbu 

 využívá laboratorní informační systém 

 využívá důležité vztahy z oblasti statistických výpočtů 

 orientuje se v základech toxikologie 
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 pracuje podle zásad správné laboratorní práce.
59

 

Důležitou součástí chemického vzdělávání laboratorního asistenta je také analytická 

chemie, která poskytuje žákům teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou 

dále uplatňovány v odborných předmětech. Výsledky vzdělávání určují, že žák: 

 provede kvalitativní rozbory suchou a mokrou cestou 

 ovládá základy kvantitativní analýzy 

 provede základní metody vážkové, odměrné, neutralizační, oxidačně redukční 

a srážecí volumetrie v rozsahu potřebném pro návaznost na analýzu biologického 

materiálu 

 stanoví a vypočítá pH 

 objasní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví.
60

 

 Systém chemického vzdělávání oboru Nutriční asistent 3.3

Obor nutriční asistent nepatří mezi příliš rozšířený obor na zdravotnických školách, 

nicméně je to obor, který je s chemií úzce svázán. Z pohledu výuky se však nejedná 

o chemický obor. Žáci své základní chemické znalosti rozšiřují dále v předmětech 

biochemie a potravinářská chemie. 

Po úspěšném ukončení studia a vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven 

k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka. V rozsahu své odborné 

způsobilosti poskytuje pod odborným dohledem nutričního terapeuta specifickou 

ošetřovatelskou péči v rámci zabezpečení nutričních potřeb klientů v oblasti výživy 

a pacientů v oblasti léčebné výživy. Absolvent se uplatní ve stravovacích provozech 

a na odděleních léčebné výživy a stravování ve zdravotnických, sociálních, ale také 

školských zařízeních. Rovněž se uplatní jako odborný pracovník v zařízeních 

zajišťujících nutriční péči, především v edukačních centrech, dietních jídelnách, 

v sanatoriích a lázních, ve stacionářích i v léčebnách dlouhodobě nemocných. Tedy 

všude tam, kde je poskytována klientům/pacientům léčebná výživa. 

Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší 

či vysoké škole. V obou případech se setkávají opět s chemií jak anorganickou, 

organickou, tak i s biochemií a potravinářskou chemií. 
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3.3.1 Chemie ve školním vzdělávacím plánu nutričního asistenta 

Chemie je v RVP NA zařazena do vzdělávací oblasti přírodovědného vzdělávání. 

Hodinová dotace na tuto oblast je stanovena na 4 hodiny týdně, tedy 128 hodin za 

studium. Přírodovědné vzdělávání v ŠVP vychází z varianty A chemické složky v RVP. 

U tohoto oboru je přímá návaznost učiva chemie na další předměty, které využívají 

chemii jako odrazový můstek. Jedná se o biochemii, která je součástí předmětů oborů 

základů poskytování nutriční péče a potravinářskou chemii, která je zařazena mezi 

nutriční obory. 

Z dostupných zdrojů proběhla analýza počtu hodin chemie v učebních plánech 

některých vybraných zdravotnických škol (Tab. 4). Většinou má tento obor zařazen do 

výuky 4 hodiny chemie za studium, na které pak navazují další hodiny odborné chemie. 

Výjimku tvoří SZŠ Olomouc, jejichž nutriční asistenti mají potravinářskou chemii 

zahrnutu do celkových 4 hodin chemie. 

Tab. 4 Přehled hodinových dotací chemie u oboru Nutriční asistent61,62,63,64 

Škola Celkem hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Ostrava* 4 2 2 0 

Olomouc* 4 2 2 0 

Karlovy Vary* 4 2 2 0 

Brno*  5 2 2 1 

*přesné názvy škol jsou uvedeny v příloze 1 

3.3.2 Kompetence nutričního asistenta 

Mezi odborné kompetence nutričního asistenta paří schopnost provádět činnosti 

specifické ošetřovatelské péče při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti 

preventivní a léčebné výživy pod odborným dohledem nutričního terapeuta a v souladu 

s diagnózou stanovenou lékařem, sestavovat individuální jídelní plány, včetně propočtů 

biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním. 

Kromě biologické a energetické hodnoty musí také sledovat chemické složení potravin 

a umět s ním pracovat, vybírat vhodné potraviny pro konkrétní diety a znát také 
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procesy, které se s potravinami dějí při technologickém zpracování. Kromě zmíněného 

také usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb a jedná ekonomicky 

a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
65

 

3.3.3 Přínos chemie k posílení klíčových kompetencí nutričního asistenta 

Vhodné spojení teoretické výuky a praktické činnosti v laboratorních cvičeních 

umožňuje předmětu přispět k naplnění většiny klíčových kompetencí. Týká se to řešení 

úkolů ve spolupráci s kolektivem, schopnosti získávat informace z různých zdrojů, 

měřit a zpracovávat výsledky měření, vytvářet prezentace pro veřejnost, řešit 

bezpečnostní problémy nebo bezpečně pracovat s chemikáliemi či chemickými odpady. 

Využívání poznatků z různých předmětů přispívá k ucelenému pohledu na svět a jeho 

udržitelný rozvoj. Studium z různých zdrojů a řešení praktických problému ve 

skupinách přispívá k prohlubování sociálních a komunikačních kompetencí.
66

 

Klíčové a odborné kompetence jsou v chemii posilovány prostřednictvím témat 

a kapitol, které odpovídají požadavkům kladeným na žáka oboru zdravotnický asistent 

(viz kapitola 3.1.3). V RVP je doporučeno, aby chemické vzdělávání bylo realizováno 

variantou A. 

Po úspěšném absolvování chemie žáci pokračují ve studiu biochemie a potravinářské 

chemie. U obou předmětů jsou v RVP nadefinovány požadované výsledky vzdělávání. 

V biochemii žák: 

 objasní základní pojmy z biochemie 

 charakterizuje význam metabolismu živin 

 popíše enzymy a jejich funkci v organismu 

 objasní funkci hormonů 

 vysvětlí strukturu a význam nukleových kyselin 

 orientuje se v problematice biochemických dějů a jejich regulace v organismu.
67

 

V potravinářské chemii žák: 

 je schopen vysvětlit chemické složení potravin 

 dokáže vysvětlit děje, ke kterým dochází při technologické úpravě potravin a při 

jejich skladování 
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 objasní výrobní postupy surovin pro výživu člověka 

 popíše základní postupy analýzy potravin 

 charakterizuje kontrolu jakosti potravin.
68

 

 Výuka chemie na střední zdravotnické škole v Ostravě 3.4

Chemie patří na středních zdravotnických školách do oblasti přírodovědného 

vzdělávání. U jednotlivých zdravotnických oborů je stanovena minimální týdenní 

hodinová dotace na celou přírodovědnou oblast 4 hodiny. V následující tabulce (Tab. 5) 

jsou shrnuty hodinové dotace přírodovědné oblasti zdravotnických oborů vyučovaných 

na zdravotnické škole v Ostravě. 

Tab. 5 Hodinové dotace předmětů v přírodovědné oblasti SZŠ a VOŠZ Ostrava69,70,71,72 

OBOR 

RVP 

SZŠ a VOŠZ Ostrava přírodovědná 

oblast 

tý
d
n
ě 

celk
em

 

CHE FYZ BIO 

celk
em

 1.roč 2.roč 1.roč 2.roč 1.roč 2.roč 

laboratorní 

asistent 
4 128 3 3 2 2 2 0 408 

zdravotnický 

asistent 
4 128 2 2 2 2 2 0 340 

nutriční asistent 4 128 2 2 2 2 2 0 340 

asistent zubního 

technika 
4 128 2 2 2 2 2 0 340 

 

Ve srovnání se závazným minimem stanoveným v RVP zdravotnických oborů je patrné 

navýšení hodin. Hodiny jsou rozděleny mezi všechny tři předměty přírodovědného 

vzdělávání, vyšší hodinové dotace má chemie a fyzika na úkor biologie. Toto je 

způsobeno také tím, že všechny uvedené obory mají kromě biologie také ještě 

somatologii. Fyzika a chemie mají zvýšené hodinové dotace z toho důvodu, že 

absolventi těchto oborů se po maturitní zkoušce hlásí na vyšší nebo vysoké školy, kde 

jsou velmi často součástí přijímacího řízení také přijímací zkoušky právě z chemie 
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a fyziky. Oborem s nejvyšší hodinovou dotací chemie je laboratorní asistent. Toto je 

zcela pochopitelné, vzhledem k tomu, že chemie patří mezi základní předmět, z jehož 

znalostí a dovedností vycházejí odborné předměty jako např. biochemie, analytická 

chemie, fyzikální chemie, klinická biochemie a další. 

Pro výuku přírodních věd, zejména chemie, je žákům SZŠ Ostrava k dispozici nově 

vybavená laboratoř, ve které probíhají u všech oborů laboratorní práce z chemie. Kromě 

toho zde také probíhá odborná výuka u Laboratorního asistenta, a to laboratorní 

techniky a analytické chemie. Tyto předměty jsou zařazeny mezi praktické vyučování 

a jsou vyučovány v rozsahu tří hodin v 1. ročníku, resp. čtyř hodin ve 2. ročníku. Kromě 

této laboratoře mají žáci k dispozici i další laboratoř, která je vybavena pro výuku 

instrumentální analýzy a slouží také pro výuku oboru Diplomovaný farmaceutický 

asistent na vyšší škole. V této laboratoři jsou k dispozici přístroje pro optická měření 

(polarimetry, refraktometry a spektrofotometry) a přístroje pro elektrochemická měření 

(pH metry a konduktometry). Toto vybavení plně dostačuje pro zajištění výuky 

v předmětu Vybrané laboratorní metody na SŠ a předmětu Analýza léčiv na VOŠ. 

 Mezipředmětové vztahy  3.5

Mezipředmětové vztahy jsou „vazby mezi jednotlivými předměty přesahující 

předmětový rámec, podporující pochopení souvislostí dílčích obsahů, prostředek 

integrace obsahu vzdělávání.“
73

 Při hlubším zkoumání tohoto pojmu bylo zjištěno, že 

pojem mezipředmětové vztahy zcela nevyhovuje širokému spektru dané tématiky. Spíše 

než mezipředmětové vztahy se začal používat termín interdisciplinární vztahy, který byl 

později nahrazen pojmem transversální vztahy. V Rámcově vzdělávacích programech 

není pojem mezipředmětové vztahy přímo použit, nicméně tato problematika tam 

obsažena je.
74

 

V současných vzdělávacích programech je velký důraz kladen na podporu 

mezipředmětových vztahů, které utvářejí provázaný celek jednotlivých témat v rámci 

jednoho předmětu i mezi dalšími předměty. 

Pro výuku předmětu chemie jsou potřeba zejména znalosti a dovednosti z matematiky 

(základní početní úkony, matematická pravidla pro výpočty, práce se závorkami), 
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fyziky (fyzikální zákony, převody jednotek), biologie a ekologie (ochrana zdraví). 

Důležitá je také schopnost práce s textem, tedy čtenářská gramotnost. Gramotnost je 

v posledních letech skloňována hlavně v souvislosti s projekty PISA a PIRLS. Jedná se 

o „dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti 

vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah 

textu aj.“
75

 Právě tyto dovednosti žákům často chybějí a mívají tak problémy 

porozuměním textu, interpretací a hodnocené textu. 

Dovednosti získané v předmětu chemie, žák uplatňuje v předmětech ve vyšších 

ročnících. V oboru zdravotnický asistent se jedná například o předmět Ošetřovatelství, 

kde uplatní znalosti a dovednosti s prací s roztoky, důležitá je schopnost ředění roztoků, 

dále se můžeme setkat s propojením protolytických reakcí, konkrétně pH, s popisem 

acidobazické rovnováhy. V oborech s vyšší sumární hodinovou dotací chemie, jako je 

např. laboratorní asistent či nutriční asistent, jsou interdisciplinární vztahy zřetelnější. 

U laboratorních asistentů navazuje na chemii analytická chemie, biochemie, fyzikální 

chemie a v klinických oborech se pak jedná o klinickou biochemii a cvičení z klinické 

biochemie. U nutričních asistentů je možno mezipředmětové vztahy sledovat mezi 

chemií, biochemií a potravinářskou chemii. Toto však nejsou jediné mezipředmětové 

vztahy, jsou však nejpatrnější a chemii nejbližší. 

 

Obr. 1 Příklad mezipředmětových vztahů chemie u oboru Laboratorní asistent 
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Obr. 2 Příklad mezipředmětových vztahů chemie u oboru Nutriční asistent 

 

Obr. 3 Příklad mezipředmětových vztahů chemie u oboru Zdravotnický asistent 
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4 Metody pedagogického výzkumu 

Sběr a zpracování informací jsou základními předpoklady pro realizaci jakéhokoliv 

vědeckého výzkumu. Jedná se o složité procesy, které mohou probíhat různými 

metodami a postupy. Definovat vědecký výzkum lze mnoha způsoby. Dle definice 

F. N. Kerlingera je „vědecký výzkum systematické, kontrolované, empirické a kritické 

zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy“
76

 

Chráska blíže specifikuje kvantitativně orientovaný výzkum v pedagogice jako 

„záměrnou a systematickou činnost, při které se empirickými metodami zkoumají 

(ověřují, verifikují, testují) hypotézy o vztazích mezi pedagogickými jevy.“ V rámci 

výzkumu je možné řešit jeden nebo více spolu souvisejících problémů. Řešení 

takovéhoto problému vyžaduje řadu navzájem propojených a na sobě závislých kroků.
77

 

Učitelé pracující s žáky a studenty by měli vědět jak najít, interpretovat, kriticky 

vyhodnotit a spolehlivě provádět vzdělávací výzkum jako takový ve všech reálných 

souvislostech. To by mělo být zásadním aspektem profesního života všech pedagogů, 

protože výzkum ve vzdělávání může výrazně přispět k jejich akademickým znalostem, 

posílit jejich praxi a poskytnout tvůrcům politiky mnoho užitečných praktických 

informací. Je zřejmé, že výzkum může produkovat lepší studenty, lepší učitele, lepší 

školy a lepší vzdělávací prostředí.
78

 

 Pedagogické experimenty 4.1

V pedagogickém výzkumu, stejně tak jako v běžném životě, není možné, aby byli 

prozkoumání všichni jedinci, případně všechny situace, které nás zajímají. Při výzkumu 

je možné se setkat s pojmy základní soubor a výběrový soubor. Základní soubor 

zahrnuje všechny prvky patřící do skupiny, kterou zkoumáme. Výběrový soubor 

zahrnuje určitou část prvků, která reprezentuje základní soubor.
79
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Podle toho za jakých podmínek experiment probíhá, lze hovořit o experimentu 

laboratorním a experimentu přirozeném. 

 „Lze rozlišit tři základní techniky experimentu: 

 technika jedné skupiny 

 technika paralelních skupin 

 technika rotace faktorů“
80

 

U techniky jedné skupiny se provádí výzkum jen v rámci jedné skupiny. Výsledky však 

mohou být málo věrohodné, vzhledem k tomu, že není k dispozici žádné srovnání. 

U techniky paralelních skupin se pracuje současně se dvěma skupinami. U této skupiny 

existuje možnost srovnání, a proto je dosahováno celkově věrohodnějších výsledků. 

Skupiny, které se v této technice využívají, se nazývají kontrolní a experimentální. 

Technika rotace faktorů kombinuje techniky obou předcházejících technik.
 81

 

Pro uskutečnění výzkumu v této disertační práci byla využita technika paralelních 

skupin a metoda pracovních listů a kvazistandardizovaných testů. Charakteristiky 

skupin jsou uvedeny v praktické části. 

 Pracovní listy 4.2

V poslední době je patrný snižující se zájem o přírodovědné a technické obory mezi 

žáky na všech úrovních vzdělávání. Jako hlavní důvod bývá uváděna složitost, obtížnost 

a náročnost těchto předmětů.
82

 Stejný trend ve svých výzkumech zabývajících se 

postojem žáků k chemii na středních školách potvrzuje také Rusek.
83

 Nad podobnou 

problematikou se zamýšlí také Bílek.
84

 Postoji žáků k předmětu chemie i z pohledu 

genderového vlivu se zabývají ve svých výzkumech také Švandová a Kubiatko
85  
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či Škoda
86

, ze zahraničních studií lze zmínit například Belge Can 
87

. Tito se shodují 

v tom, že postoj žáků k chemii není pozitivní, ale spíše neutrální a ve vyšších ročnících 

studia dokonce i negativní. Z genderového pohledu lze říct, že pozitivnější postoj 

k chemii mají chlapci než dívky. „Skutečnost, že zájem žáků základních a středních škol 

o přírodovědné učební
 
předměty, včetně chemie, a jejich oblíbenost jsou relativně nízké 

a v posledních
 

letech mají klesající tendenci, by měla vést učitele k plánování 

a realizování
 
takových forem vyučování a stylu komunikace s žáky, které by

 
tento 

nepříznivý stav zvrátily.“
88

 

Přírodovědné vzdělávání zahrnující fyzikální, chemickou a biologickou oblast, je 

charakterizováno hlavně velmi úzkým vztahem k reálným jevům v přírodě. Ve snaze 

přiblížit tyto jevy žákům, učitel často využívá různé výukové materiály od reálných 

přírodních objektů až po jejich virtuální zobrazení. Za výukové materiály lze považovat 

celou řadu grafických, obrazových či verbálních sdělení, která mohou být dostupná 

v tištěné podobě nebo v elektronické podobě, stejně tak jako materiály dostupné na 

internetu. Je pouze na volbě každého učitele, zda využije materiály již hotové, či zda 

využije vlastní kreativitu a vlastní nápady a připraví si pro svou potřebu výukové 

materiály vlastní. Dnešní doba umožňuje díky vyspělým technologiím realizaci 

libovolných nápadů ve snaze nadchnout a motivovat žáky pro studium. Díky 

IT technologiím, které již dnes mají ve výuce své místo a jsou běžně dostupné 

v učebnách, je možné realizovat nejen standardní prezentaci nových poznatků, ale 

pomocí nich lze ovlivňovat i metodiku výkladu, pracovní postupy žáků, kontrolu 

vědomostí a hodnocení žáků a další činnosti.
89

 

Při výuce bývá nejčastěji používáno verbální předávání informací, efektivnější jsou 

však informace vizuální. Je prokázáno, že informace do našeho mozku vstupují v 87% 

očima, v 9% ušima a ze 4 % jinými smysly. Ve výuce je proto potřeba pracovat 
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s pozorností žáků a vhodně využívat vizuální pomůcky.
90

 Základní pravidla o učení lze 

díky výzkumům formulovat následovně: 

„Jedinec si přibližně zapamatuje: 

 20 % z toho, co slyší, 

 30 % z toho, co vidí v grafické podobě, 

 60 % - 70 % z toho, co současně vidí i slyší, 

 80 % z toho, co vidí, slyší a hovoří o tom, 

 90 % z toho, co nejen vidí a slyší, ale i aktivně vykonává.“
91

 

Zpracovat vhodné a přehledné interaktivní výukové materiály bývá velmi náročné, ale 

jejich správné načasování a zařazení do výuky významně zefektivňují výuku, protože 

mohou u žáků zkracovat dobu potřebnou pro pochopení studovaných dějů a umožňují 

jejich zobrazení v klasických studijních podmínkách.
92

 V neposlední řadě žáky také 

aktivizují k činnostem a motivují je ke snaze pochopit základy studovaných dějů, což je 

hlavně v oblasti přírodovědných předmětů velké pozitivum. 

Díky rozmachu a dostupnosti technických prostředků a technické vybavenosti škol mají 

učitelé možnost vytvářet značně rozmanité druhy výukových materiálů. Za 

nejdůležitější je možné považovat „učebnice, doplňující a pracovní literaturu pro žáky, 

odbornou a metodickou literaturu pro učitele, učební pomůcky v materializované 

podobě, materiály pro elektronickou prezentaci, informační zdroje na webu, materiály 

pro e-learning.“
93

 Vhledem k zaměření práce budou dále diskutovány pracovní listy. 

Pracovní listy patří mezi moderní a hojně využívané materiální didaktické prostředky, 

které stejně jako učebnice a pracovní sešity, patří k textovým pomůckám, konkrétněji je 

lze zařadit ke školním didaktickým textům.
94

 Výhoda pracovních listů spočívá v tom, že 

je lze aktualizovat zařazením konkrétních úloh, a tím reagovat na potřeby konkrétní 

třídy. Pracovní listy ve výuce mohou plnit řadu funkcí, které se mohou také překrývat. 
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Mohou sloužit „k motivaci žáků, k aktivizaci žáků, k posilování samostatnosti žáků, 

k záznamu nových informací, k procvičování a fixaci učiva, k individualizaci 

a diferenciaci přístupu k žákům, jako prostor pro tvůrčí činnost učitele, jako 

diagnostický prostředek pro učitele, jako prostředek pro sebehodnocení žáka či jako 

zpětná vazba pro rodiče.“
95

 

Pracovní list by měl vycházet z „vědomostí, dovedností, zkušeností a psychologických 

předpokladů“ žáků ve třídě, kde bude pracovní list použit. Podstatná je také jazyková 

a grafická úprava, neopomenutelný je aspekt motivační. Vhodně sestavený pracovní list 

umožňuje učiteli „individuální přístup k žákům, objektivní a rychlou kontrolu 

vyplněného listu, snadnější časové zvládnutí hodiny a lepší koordinování činnosti 

žáků.“ Výhody pracovních listů pro žáka spočívají v „aktivní samostatné práci, 

v možnosti pracovat vlastním tempem a v podporování čtenářské gramotnosti.“
96

 

Čtenářská gramotnost se řadí mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení žákovských 

klíčových kompetencí a v posledních letech je jí věnována významná pozornost. Jedná 

se o „celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých 

individuálních i sociálních kontextech.“
97 

V souvislosti s přírodovědným vzděláváním 

však nejde opomenout také přírodovědnou gramotnost, která je v projektu PISA 

charakterizována v zásadě jako „schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hrají 

přírodní vědy ve světě, racionálně usuzovat, zdůvodňovat a proniknout do přírodních 

věd tak, aby splňovaly jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného 

a přemýšlivého občana.“
98
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 Znalostní testy  4.3

Testy lze obecně vnímat z různých úhlů pohledu. Existují testy schopností, testy 

inteligence, testy osobnosti, testy výkonu. Mezi nejznámější testy však patří testy 

didaktické. Ve školství lze testy považovat za výborný doplněk ústního zkoušení, které 

má sice řadu pozitiv, ale také řadu nevýhod.
99

 Pedagogický slovník definuje test jako 

nástroj pro měření výkonu žáka.
100

 Slovník cizích slov zase pro test používá definici, ve 

které zdůrazňuje, že se jedná o „zkoušku schopnosti, zdatnosti, jakosti a znalostí.“
101

 

Testy jsou výborným zdrojem důležitých informací pro učitele, žáky, rodiče žáků apod. 

Historie testů 

Historie testů a testování spadá v zahraničí do druhé poloviny 19. stol. V roce 1864 se 

s ním můžeme setkat v Anglii, koncem 19. stol. je možné ho pozorovat v USA. „V roce 

1908 byl pravděpodobně sestaven v USA první standardizovaný test vědomostí, jehož 

autorem byl C.W.Stone“. Od tohoto období následuje prudký rozvoj didaktických testů. 

Také u nás byla testům věnována odborná pozornost, zasloužili se o to zejména Václav 

Příhoda, Josef Váňa a další. „Průkopník teorie a praxe testování Václav Příhoda 

prosazoval odborný názor, že mezi hlavní problémy školního zkoušení patří objektivita 

a srovnatelnost zkoušek a výkonnost zkušebního systému.“
102

  

Klasifikace testů 

V současné české pedagogice a psychologii se užívají např. klasifikace testů podle 

S. Vrány, M. Michaličky a P. Byčkovského. S. Vrána rozděluje testy podle čtyř kritérií 

podle toho, co zjišťují (inteligenční, didaktické), podle způsobu zpracování (informační, 

standardizované), podle účelu (zkušební, diagnostické, kontrolní) a podle způsobu užití 

(hromadné, individuální). Podle M. Michaličky lze pedagogické (didaktické) testy 

rozdělit podle principů konstrukce na tři skupiny: testy volných 

odpovědí (nestandardizované), testy objektivně informační, testy standardizované. 

Didaktické testy lze třídit i podle dalších hledisek, a to podle měření charakteristiky 

výkonu (testy rychlosti, testy úrovně), podle stupně dokonalosti přípravy testu a jeho 
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příslušenství (testy standardizované, testy nestandardizované, testy 

kvazistandardizované), podle povahy činnosti testovaného (test kognitivní, test 

psychomotorický), podle míry specifičnosti učení zjišťovaného testem (test výsledků 

výuky, test studijních předpokladů), podle časového zařazení do výuky (vstupní testy, 

průběžné testy, výstupní testy), podle rozsahu obsahového zaměření (monotématické 

testy, polytematické testy), podle stupně objektivity skórování (testy objektivně 

skórovatelné, testy subjektivně skórovatelné) a podle způsobu interpretace výkonu 

testované osoby (testy rozlišující či rozlišovací, testy ověřující či ověřovací).
103

 

Ve výzkumu, který byl v této práci realizován, byly použity testy kvazistandardizované, 

u kterých standardizace nebyla provedena beze zbytku. Zmíněné testy zjišťovaly úroveň 

vědomostí žáků v různých zdravotnických školách. Testy byly sestaveny z jednotlivých 

úloh neboli položek. Byly použity uzavřené úlohy s výběrem jedné nebo více odpovědí, 

ale také úlohy přiřazovací nebo uspořádací.
104

 

K hodnocení správnosti nastavení testu byly použity jednotlivé charakteristiky úloh 

a také základní statistické charakteristiky, hlavně aritmetický průměr, medián a modus. 

Mezi dokonalejší charakteristiky patří charakteristiky variability, jako je rozptyl 

a směrodatná odchylka.
105

 

4.3.1 Základní charakteristiky testových úloh  

Hodnocení obtížnosti úloh 

Pro stanovení hodnoticích parametrů jednotlivých úloh je často používáno hodnocení 

obtížnosti úlohy a citlivosti úlohy. 

Obtížnost (Q) je definována jako procento respondentů, kteří danou úlohu odpověděli 

nesprávně, nebo ji vynechali. V souvislosti s obtížností se zavádí také index obtížnosti 

(P), což vyjadřuje procento respondentů ve skupině, kteří zodpověděli na úkol správně.  

Oba indexy lze vypočítat podle vzorců:
106
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𝑄 = 100 ∗ (
𝑛𝑛
𝑛
) 

nn = počet studentů, kteří odpověděli nesprávně nebo neodpověděli vůbec  

n = celkový počet testovaných studentů 

𝑃 = 100 ∗ (
𝑛𝑠
𝑛
) 

ns = počet studentů, kteří odpověděli správně 

n = celkový počet testovaných studentů 

Za velmi obtížné úlohy jsou považovány příklady s hodnotou obtížnosti vyšší než 80, 

naopak velmi snadné jsou ty úlohy, které mají hodnotu obtížnosti nižší než 20.
107

 

Tetrachorický koeficient citlivosti 

Citlivost úloh se často také označuje jako rozlišovací hodnota či rozlišovací ostrost 

úloh. Vysokou citlivost mají ty úlohy, které řeší s velkým úspěchem žáci s celkově 

lepšími vědomostmi, oproti žákům s celkově horšími vědomostmi, kteří v dané úloze 

dosahují horších výsledků. Spolehlivou metodou výpočtu citlivosti je výpočet 

tetrachorického koeficientu. Pro výpočet tohoto koeficientu se sestavuje tetrachorická 

tabulka, do které se zapisují počty žáků s lepšími a horšími výsledky v celém testu 

a počty žáků z obou skupin, kteří úlohu řešili správně. Vhodné výsledky tetrachorického 

koeficientu dosahují hodnoty vyšší než 0,15.  

Vzorec pro výpočet tetrachorického koeficientu:
108

 

𝑟𝑡𝑒𝑡 = cos(180 ∗
√𝑏𝑐

√𝑏𝑐 + √𝑎𝑑
) 

a = počet žáků ze skupiny L, kteří odpověděli v úloze správně 

b = počet žáků ze skupiny L, kteří odpověděli v úloze špatně nebo neodpověděli 

c = počet žáků ze skupiny H, kteří odpověděli v úloze správně 

d = počet žáků ze skupiny H, kteří odpověděli v úloze špatně nebo neodpověděli 
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Skupiny L a H vzniknou rozdělením testovaných žáků většinou na dvě poloviny, podle 

výsledků testů. L je označení pro žáky s lepšími výsledky, H je označení pro žáky 

s horšími výsledky.  

 Hypotézy a jejich testování 4.4

Pokud je žádoucí v rámci výzkumu provádět statistické testování, je potřeba nejprve 

formulovat hypotézu. „Hypotéza je ve vědecké oblasti tvrzení o předpokládaném či 

pravděpodobném zjištění, k čemuž se má ve zkoumané oblasti dospět.“
109

 Hypotézy 

velmi úzce souvisejí s výzkumnými otázkami a často se od nich odvozují. Výzkumná 

otázka je vlastně formulace výzkumného problému v tázací formě.
110

 

Základním předpokladem pro testování je formulace nejprve nulové a poté alternativní 

hypotézy, které při vlastním testování klademe proti sobě. Nulová hypotéza, která se 

označuje většinou jako H0 vypovídá o tom, že mezi testovanými soubory není 

statisticky významný rozdíl. Naproti tomu alternativní hypotéza označována jako H1 

popírá platnost nulové hypotézy a vyjadřuje, že mezi testovanými soubory je statisticky 

významný rozdíl.
111

 Každá hypotéza se testuje na určité hladině významnosti, která se 

volí co nejmenší, tedy 1 % nebo 5 %, což odpovídá hodnotám 0,01, resp. 0,05  

Platnost nulové hypotézy je prověřována pomocí statistických testů, resp. testovacího 

kritéria, na jejichž základech je hypotéza přijata nebo odmítnuta. V závěru testu je 

hypotéza přijata nebo zamítnuta na základě porovnání hodnot testovacího kritéria 

a kritických hodnot. Tímto způsobem se však neurčí, zda je hypotéza správná.
 112

  

Testy, které byly použity v praktické části pro testování hypotéz: 

Test významnosti rozdílu dvou rozptylů (F-test) 

Jedná se o test, který je použit tehdy, pokud je potřeba zjistit, zda ve dvou souborech dat 

je přibližně stejně velký rozptyl. Testové kritérium se následně srovná s kritickou 

hodnotou Fkrit tohoto kritéria pro zvolenou hladinu významnosti a pro určitý stupeň 

volnosti. Je-li F > Fkrit.je nulová hypotéza zamítnuta, což znamená, že rozptyly obou 
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souborů se statisticky významně liší. Je-li F < Fkrit, nelze nulovou hypotézu zamítnout, 

rozptyly obou souborů se statisticky významně neliší. Kritické hodnoty lze dohledat ve 

statistických tabulkách.
113,114

 

Test významnosti rozdílu dvou výběrových průměrů (t-test) 

Jedná se o nejčastěji používaný parametrický test, který se používá pro testování rozdílu 

dvou středních hodnot. Podle statistické významnosti prokazovaného rozdílu středních 

hodnot mezi pokusnou a kontrolní skupinou je možno usuzovat na účinnost 

provedeného experimentu. Testovací kritérium t je vypočteno ze střední hodnoty 

a z rozptylu hodnot dané skupiny. Testovací kritérium je porovnáno s hodnotou tkrit. 

Pokud je t > tkrit je nulová hypotéza zamítnuta.
115,116

 

Kendallův koeficient shody 

Jedná se o neparametrický test. Tento koeficient je používán k posouzení, jak těsný je 

vztah mezi více než dvěma pořadími. Je analogicky odvozen od Spearmanova 

koeficientu, který se používá na posouzení toho, jak těsně spolu souvisejí dvě 

proměnné. Lze tak říci, že je používán pro posouzení shody hodnocení jednotlivých 

hodnotitelů.  

Hodnota testového kritéria se porovnává s kritickou hodnotou pro určitý počet stupňů 

volnosti. Pokud je hodnota testovacího kritéria větší než hodnota kritická, je nulová 

hypotéza odmítnuta.
117

 

Test dobré shody chí-kvadrát 

Tento test se používá k ověřování, zda četnosti, které byly získány měřením v praxi, 

jsou odlišné od teoretických četností, které jsou stanoveny nulovou hypotézou. Pro 

testování je potřeba nejprve stanovit nulové a alternativní hypotézy. O přijetí nebo 

odmítnutí hypotéz se rozhoduje na základě testování nulové hypotézy. Vypočítanou 

hodnotu testového kritéria srovnáme s kritickou hodnotou X
2
krit vypočítanou na určité 
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hladině významnosti (5 %) a pro určitý stupeň volnosti. Pokud je hodnota X
2 

> X
2
krit je 

odmítnuta nulová hypotéza a přijata hypotéza alternativní.
118

 

                                                 
118

 CHRÁSKA, ref. 77 



52 

5 Praktická část 

Disertační práci lze rozdělit do dvou fází, které na sebe logicky navazují. V každé fázi 

byly stanoveny hypotézy a výzkumné otázky. Tyto položky z první fáze vedly následně 

k formulaci hypotéz a výzkumných otázek ve druhé fázi výzkumu. Výsledky v obou 

fázích byly získávány online formou. Byly osloveny zdravotnické školy v celé republice 

a formou písemné žádosti zaslanou na ředitelství škol s prosbou o spolupráci byli 

vyzváni vyučující chemie k zapojení do výzkumu. 

 První fáze výzkumu 5.1

V první fázi výzkumu bylo hlavním úkolem zjistit, jaký postoj mají žáci středních 

zdravotnických škol k výuce chemie, jaké výukové metody preferují a jaké jsou v reálné 

výuce používány. V rámci šetření bylo také zjišťováno, zda žáci používají při výuce 

výukové materiály, zda jsou tyto dostatečné propojeny se zdravotnictvím a zda by 

uvítali více materiálů, kde by toto propojení bylo více zastoupeno.  

Pro tuto fázi výzkumu byly stanoveny následující výzkumné otázky (O) a hypotéza (H): 

O1: Jaký názor mají žáci zdravotnických škol, v závislosti na studovaném oboru, na 

využití učiva chemie ve zdravotnické praxi? 

O2: Jak jsou využívány učebnice ve výuce chemie a jaká je jejich provázanost se 

zdravotnickou praxí? 

O3: Existuje shoda v metodách, které preferují žáci a které používají učitelé? 

H1: Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, jsou rozdílné. 

5.1.1 Dotazník  

V rámci výzkumu bylo osloveno 42 středních zdravotnických škol napříč celou Českou 

republikou. Do výzkumu se zapojilo jedenáct vyučujících chemie a jejich žáků 

z jedenácti různých zdravotnických škol (Příloha 2). Výzkumným nástrojem byl 

v tomto případě dotazník (Příloha 3), který byl na základě zpětné vazby z  předvýzkumu 

upraven, a některé položky byly vyškrtnuty (jednalo se o filtrační položky blíže určující 

respondenty). Po úpravě obsahoval 12 polytomických a 1 otevřenou položku.
119

 

Administrace byla provedena elektronickou cestou a dotazník byl žákům dostupný od 

června do října 2015. Výzkumu se zúčastnilo celkem 225 respondentů (žáků) 

a návratnost vyplnění dotazníků byla 69,3 % (zjištěno jako poměr počtu dokončených 
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dotazníků ke spuštěným dotazníkům). Tento dotazník poskytl odpovědi (Příloha 18) na 

otázky týkající se výuky chemie na zdravotnických školách a stal se odrazovým 

můstkem pro další práci v této oblasti.
120

 

5.1.2 Analýza vybraných položek dotazníku 

V rámci třídění prvního stupně
121

 nebyly analyzovány odpovědi všech 225 respondentů, 

ale pouze žáků oboru laboratorní asistent a zdravotnický asistent, kterých bylo celkem 

176. Tito žáci byli vybráni proto, že se jedná o zdravotnické obory a rozsah chemie 

a její přesah do praxe je větší než v ostatních oborech, jejichž žáci poskytli odpovědi 

v dotazníku.  

Při tomto třídění byly analyzovány odpovědi na následující položky: 

 Má chemie uplatnění ve Vašem oboru? 

 Dochází při výuce k aplikaci probraného učiva do zdravotnictví? 

 Je ve výukových materiálech použito a zdůrazněno propojení chemie 

a zdravotnictví? 

Odpovědi na položku „Má chemie uplatnění ve Vašem oboru?“ vyznívaly jednoznačně 

pro odpověď ano. Je evidentní, že žáci si uvědomují důležitost chemie pro jejich 

budoucí povolání. Jak je zřejmé z grafu 1, pozitivně odpovědělo přes 97 % respondentů 

u oboru laboratorní asistent a pouze 77,8 % respondentů u oboru zdravotnický asistent, 

negativně odpovědělo 1,47 % u oboru laboratorní asistent a 3,7 % u oboru zdravotnický 

asistent. Uplatnění chemie v oboru nezaznamenalo 1,47 % žáků oboru laboratorní 

asistent a 18,52 % žáků oboru zdravotnický asistent. 

Při srovnání pohledu žáků oborů laboratorní asistent a zdravotnický asistent na tuto 

problematiku, jasně převažuje kladná odpověď u oboru laboratorní asistent. Roli 

v tomto případě může hrát fakt, že tito žáci pracují již od prvního ročníku pravidelně 

v laboratořích a se základními laboratorními pracemi si dokáží práci laboratorního 

asistenta lépe spojit. Zatímco žáci oboru zdravotnický asistent mají výuku chemie spíše 

teoreticky zaměřenou, což dokazuje zjištění o převažujících výukových metodách. 

Podle výsledků tohoto šetření u žáků oboru laboratorní asistent převažují v hodinách 

chemie metody praktické - nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, 

                                                 
120

 VARGOVÁ, Zuzana a Marie SOLÁROVÁ. Postoj žáků zdravotnických škol k výuce chemie.  

In: 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie: Sborník příspěvků. 

První. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016, s. 131-136. ISBN 978-80-87343-59-3. 
121

 CHRÁSKA, ref. 77 



54 

grafické a výtvarné činnosti - přibližně ve 22 %, u žáků oboru zdravotnický asistent to 

je v 11 %.  

 

Graf 1 Odpovědi žáků na položku „Má chemie uplatnění ve Vašem oboru?“ 

Bez ohledu na to, že propojení chemie a zdravotnictví vidí většina žáků, s aplikací 

poznatků ze strany vyučujícího to již tak není. Odpovědi žáků na položku „Dochází při 

výuce k aplikaci probraného učiva do zdravotnictví?“ jsou přehledně zpracovány 

v grafu 2.  

Respondenti oboru laboratorní asistent uvedli, že pouze necelých 63 % pedagogů 

používá aktivně pedagogickou zásadu propojení teorie a praxe a uvádí žákům reálné 

příklady propojení chemie a zdravotnictví. Nejčastěji se tak děje ve spojení 

s předmětem biochemie a klinická biochemie. Většina propojení je však spíše obecná 

než konkrétní. Zde je uvedeno v neupraveném znění několik reálných žákovských 

odpovědí: 

 „v souvislostech chemie-somatologie“ 

 „používání chemických sloučenin, prvků ve farmacii atd.“ 

 zatím se pouze opíráme v chemii o lidské tělo. Naše učivo zatím není dostatečně 

podrobné. To nás čeká hlavně až příští rok, neboť začne náš nejvíc obávaný předmět, 

a tím je klinická biochemie“ 
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 „vyučující popisuje vlastní zkušenosti ve zdravotnictví a snaží se nám předat vlastní 

zkušenosti“ 

 „zjištění základních biochemických procesů v lidském těle“ 

 „vznik nemocí při nedostatku nebo přebytku biologických látek“ 

 „učivo souvisí s klinickou biochemií“ 

 „příprava různých pomocných roztoků, které se používají ve zdravotnictví“ 

Druhá část odpovědí vyznívala negativně, tedy že více než 37 % vyučujících 

neuplatňuje propojení teorie s praxí. Tento fakt může být způsoben tím, že chemii 

vyučují většinou pedagogové s všeobecným chemickým vzděláním, případně 

s odborným technickým vzděláním, ale bez zdravotnického vzdělání. 

U oboru zdravotnický asistent dochází, dle názorů žáků, k propojování teorie s praxí 

méně, asi z 51%. I v tomto případě jsou vloženy neupravené názorů žáků. Nejčastěji se 

opakujícím příkladem bylo využití ředění roztoků. 

 „k aplikaci poznatků do zdravotnictví v hodinách chemie dochází tak, že nám paní 

učitelka říká, co se kde z daného učiva nachází v těle“ 

 „chemické sloučeniny, se kterými se setkáme v nemocnici“ 

 „například vysvětlením, které jednotlivé prvky nebo sloučeniny se používají ve 

zdravotnictví nebo složení určitých složek vzduchu a jiné“ 

 „paní učitelka nám říká, co se čím léčí“ 

 „různé informace např. o bylinkách, buňkách atd., které se nám budou hodit“ 

 „budu potřebovat vědět, při podávání léků, co třeba dávám, když bude jen nějaká 

zkratka“ 

 „při ředění dezinfekcí, či jiných kapalných látek důležité/potřebné pro 

zdravotnictví“ 

 „paní učitelka nám dává příklady z nemocnice, např. abychom si uvědomily, že 

chemii potřebujeme na míchání léků a dává nám k prvkům příklady o chorobách“ 

 „vyučující se občas zmíní třeba u některé látky, že se používá ve zdravotnictví. Při 

zápise u nějakého prvku či látky si napíšeme význam pro zdravotnictví“ 
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Graf 2 Odpovědi žáků na položku „Dochází při výuce k aplikaci probraného učiva do zdravotnictví?“ 

Propojování teorie s praxí může být pro vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů 

problémem. Vzhledem k jejich aprobaci a zaměření, musí zdravotnické aplikace 

vyhledávat v rámci samostudia četbou odborných článků či jiné literatury, nebo v rámci 

dalšího vzdělávání musí navštěvovat kurzy s relevantní problematikou.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na zdravotnických školách řešila autorka 

v roce 2015 v rámci závěrečné práce studia „Master of Business Administration“. 

Z tohoto šetření vyplynulo, že 93 % všeobecně-vzdělávacích učitelů se dále vzdělává 

a rozšiřují si znalosti ve svém oboru. Detailnější analýzou bylo zjištěno, že 76 % z výše 

uvedených pedagogů využívá ke studiu tištěné zdroje.
122

 V tomto ohledu by jim měly 

pomáhat výukové materiály, které jsou pro výuku na zdravotnických školách 

doporučeny nebo jsou na tomto typu škol využívány. K dispozici jsou však převážně 

učebnice středoškolské chemie, bez vazby na zdravotnictví. Výjimku tvoří Odstrčilova 

učebnice „Chemie pro zdravotnické školy I. a II. díl“, kde je propojení chemie se 

zdravotnictvím zřejmé.
123,124  
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 VARGOVÁ, Zuzana. Problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha, 2015. 

Závěrečná práce. Ústav práva a právní vědy. Vedoucí práce Ing. Mgr. Lukáš Smutný, MBA.  
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 ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy I. díl. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 978-807-0133-163. 
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 ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy II. díl. Vyd. 1. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 978-807-0133-170. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

ano ne

P
ro

ce
n

ta
 

LA

ZA



57 

V rámci další položky z dotazníku „Je ve výukových materiálech použito a zdůrazněno 

propojení chemie a zdravotnictví?“ žáci oboru laboratorní asistent odpovídali, že toto 

propojení je využito přibližně ve 23,5 %, žáci oboru zdravotnický asistent toto 

propojení vnímali v 19,4 %. Malé využití spojení teorie a praxe uvádělo okolo 38 % 

respondentů z laboratorních asistentů, resp. 43,5 % zdravotnických asistentů. Necelých 

9 % dotázaných laboratorních asistentů a 14,8 % zdravotnických asistentů odpovídalo, 

že toto propojení v materiálech nevidí. Zbytek žáků (přes 29 %, resp. 22 %) nepoužívá 

ve výuce žádné materiály, nemohli tedy posoudit, zda je propojení chemie 

a zdravotnictví ve výukových materiálech patrné. Hodnoty jsou zpracovány v grafu 3. 

 

Graf 3 Odpovědi žáků na položku „Je ve výukových materiálech použito a zdůrazněno propojení chemie 

a zdravotnictví?“ 

V reakci na předcházející položku dotazníku byla vyhodnocena další položka 

v dotazníku „Uvítali byste pracovní materiály, ve kterých by bylo více aplikací chemie 

do zdravotnictví?“ V tomto případě již nebyly odpovědi vyhodnocovány zvlášť pro 

laboratorní asistenty a zvlášť pro zdravotnické asistenty. Jak znázorňuje graf 4, bylo 

zjištěno, že většina ze 176 žáků, jejichž odpovědi byly v této otázce analyzovány, 

konkrétně tedy 84 % respondentů by uvítalo, kdyby měli k dispozici pracovní materiály 

s vyšším počtem aplikací chemických poznatků do zdravotnictví. 
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Graf 4 Odpovědi žáků na položku „Uvítali byste pracovní materiály, ve kterých by bylo více aplikací chemie do 

zdravotnictví?“ 

Pokud měli žáci specifikovat, jakou podobu materiálů preferují, vybrali si v 69% 

materiály tištěné a ve 13% materiály v online podobě. 18 % respondentů by raději 

uvítalo výklad učitele 

 

Graf 5 Odpovědi žáků na položku „Jakou podobu studijních materiálů upřednostňujete?“  
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5.1.3 Vyhodnocení hypotézy 

Ve snaze motivovat žáky k lepším studijním výsledkům a podpořit jejich zájem 

o vzdělávání se do výuky zavádějí neustále nové přístupy a nové metody. Otázkou 

zůstává, zda tyto novinky oceňují i žáci samotní. Toto byl důvod pro formulaci 

hypotézy H1 „Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, jsou rozdílné“ 

a s ní související výzkumné otázky O3: „Existuje shoda v metodách, které preferují žáci 

a které používají učitelé?“ 

Pro hodnocení hypotézy a výzkumné otázky byly vyhodnoceny odpovědi žáků na 

následující položky dotazníku „Pro výklad chemie jsou použity převážně následující 

metody“ a „Kterou metodu upřednostňuji“. V obou případech měli možnost výběru 

z následujících odpovědí: 

 metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem) 

 metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, 

pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická) 

 metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, 

grafické a výtvarné činnosti) 

 jiné (uveďte jaké) 

Jak je zřejmé z grafu 6, učební metody, které by chtěli žáci a které používají 

pedagogové, se liší. Žáci preferují metody názorné a praktické, kdežto ve výuce se 

setkávají ze strany vyučujících převážně s metodami slovními. Výsledky, které jsou zde 

zaznamenány, reflektují názory 176 žáků oboru laboratorní asistent a zdravotnický 

asistent.  
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Graf 6 Porovnání preferencí a využívání výukových metod ve výuce 

Hypotéza H1 byla testována testem dobré shody chí-kvadrát. Nejprve byla formulována 

nulová hypotéza proti alternativní hypotéze.  

H01: „Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, nejsou rozdílné“. 

H1: „Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, jsou rozdílné“. 

Aby bylo možné přijmout nebo odmítnout uvedené hypotézy, je třeba otestovat nulovou 

hypotézu. Z toho důvodu je vypočítáno testové kritérium pro test dobré shody 

 chí-kvadrát. 

Tab. 6 Četnosti preferencí jednotlivých výukových metod u žáků 

Preferovaná metoda 
Pozorovaná 

četnost P 

Očekávaná 

četnost O 
P-O (P-O)

2
 

X
2 
=  

(P-O)
2
/O 

Metody slovní  35 44 -9 81 1,85 

Metody názorné  73 44 29 841 19,11 

Metody praktické 67 44 23 529 12,02 

Jiné metody 1 44 -43 1849 42,02 

Suma 176 176     75 

 

Z tabulky (Tab. 6) je patrné, že testové kritérium X
2
 je rovno 75. Jedná se o ukazatel 

rozdílu mezi pozorovanou a očekávanou četností. Pro rozhodnutí o platnosti nulové 

hypotézy je zapotřebí stanovit tzv. kritickou hodnotu pro příslušný počet stupňů 

volnosti. Hypotézy byly testovány na hladině významnosti 5 %.  
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X
2
=75 

X
2

krit = 7,815 

X
2
 > X

2
krit ⇒nulová hypotéza H01 byla odmítnuta a byla přijata hypotéza H1. 

Lze tedy říct, že mezi preferencemi daných výukových metody byly prokázány 

statisticky významné rozdíly. 

5.1.4 Závěr první fáze výzkumu 

Pro tuto fázi výzkumu byly stanoveny následující výzkumné otázky (O) a hypotéza (H):  

O1: „Jaký názor mají žáci zdravotnických škol, v závislosti na studovaném oboru, na 

využití učiva chemie ve zdravotnické praxi?“ 

Odpověď žáků na tuto otázku je závislá na studovaném oboru. Žáci oboru laboratorní 

asistent toto využití vidí a chápou propojení chemie s praxí, kdežto žáci oboru 

zdravotnický asistent propojení chemie s praxí vnímají méně intenzivně.  

O2: „Jak jsou využívány učebnice ve výuce chemie a jaká je jejich provázanost se 

zdravotnickou praxí?“ 

Vyhodnocením odpovědí respondentů bylo zjištěno, že žáci ve výuce využívají 

učebnice v 57%, nicméně propojení se zdravotnictvím hodnotili jako malé, případně 

vůbec žádné. 

O3: „Existuje shoda v metodách, které preferují žáci a které používají učitelé?“ 

Shoda mezi preferencemi žáků a vyučujících v používaných metodách neexistuje. 

Učitelé hojně využívají metody slovní, kdežto žáci by preferovali spíše metody názorné. 

Dle vyjádření žáků 60 % učitelů v hodinách využívá tyto metody, kdežto preferuje je 

přibližně 20 % žáků. Naproti tomu skoro 41,5 % žáků by uvítalo metody názorné, ale ve 

výuce je používá jako převažující pouze 22 % pedagogů. 

Z této výzkumné otázky byla vyvozena hypotéza o rozložení preferencí výukových 

metod u žáků 

H1: „Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, jsou rozdílné.“ 

Tato hypotéza byla přijata, žáci na zdravotnických školách mají v chemii vyhraněny 

preference výukových metod. Uvítali by metody názorné, případně praktické na úkor 

metod slovních. Mezi tyto metody lze zařadit také pracovní list, jehož využití ve výuce 

a vliv na znalosti a dovednosti žáků jsou hlavním tématem této práce. 
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Na základě výsledků z první fáze, které potvrdily stanovené předpoklady, byla 

připravena a následně realizována druhá fáze výzkumu.  

 Druhá fáze výzkumu 5.2

Jak bylo zjištěno v první fázi výzkumu, žáci zdravotnických škol si uvědomují, že 

chemie má uplatnění v jejich profesním životě, a dokáží také nalézt její propojení 

s praxí. Nicméně by uvítali, kdyby měli k dispozici více materiálů, nejlépe v tištěné 

podobě, ve kterých by tyto aplikace jasně viděli. To byl hlavní důvod, proč byla 

realizována následující fáze výzkumu. 

Druhá fáze výzkumu se skládala z práce s pracovními listy a obsahovala také znalostní 

testy. Realizace celé fáze probíhala převážně online formou. Do výzkumu byly 

zapojeny zdravotnické školy z celé České republiky (Příloha 4). Jednalo se celkem 

o 53 zdravotnických škol, které poskytují vzdělávání alespoň v jednom zdravotnickém 

oboru zakončeném maturitní zkouškou, tedy oboru s M-kódem. Školy byly rovnoměrně 

rozděleny do dvou skupin, přičemž při rozdělení hrály roli nabízené obory a také 

lokalita. Žáci z kontrolní skupiny vyplňovali pouze znalostní test. Žáci z experimentální 

skupiny měli k dispozici pracovní list, který se týkal konkrétního tématu, a po jeho 

zpracování také vyplňovali znalostní test. Součástí testu byly vždy i položky zjišťující 

fakta,
125

 a to otázky na pohlaví, studovaný obor, kraj a také otázky týkající se 

klasifikace z chemie. Poté již žáci odpovídali na 15 testových otázek. Žáci 

z experimentální skupiny měli odpovědět i na otázky týkající se předložených 

pracovních listů (Příloha 19). Pro doplnění tématu byly připraveny i otázky pro 

pedagogy. Opět byly dostupné online formou. 

Realizace této fáze probíhala v termínu duben - červen 2017. Toto období bylo zvoleno 

záměrně, neboť zohledňovalo rozvržení učiva chemie. Přírodní látky bývají probírány 

v rámci RVP, resp. ŠVP jako jedna z posledních kapitol. Vzhledem k tomu, že autorka 

má reálné zkušenosti s výukou na tomto typu školy a je si vědoma časového vytížení 

vyučujících středních škol ke konci školního roku, celý výzkum byl připraven tak, aby 

kladl co nejmenší časovou zátěž na vyučující ve výuce. Předkládané pracovní listy byly 

navrženy tak, aby s nimi mohli žáci pracovat v rámci samostudia, či domácí přípravy. 

Stejně tak znalostní testy byly přístupny přes webové rozhraní žákům z domu.  

                                                 
125

 CHRÁSKA, ref. 77 
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Velkým problémem v této fázi výzkumu bylo zajistit dostatečné množství respondentů. 

S problémem získat ochotné pedagogy, kteří by se podíleli na získání výsledků 

a dostatečně by motivovali své žáky a studenty, je možné se setkat i u jiných 

výzkumů.
126

 Jak již bylo uvedeno, autorka oslovila celkem 53 zdravotnických škol 

s žádosti o spolupráci. Prvotní komunikace probíhala emailovou formou a poprvé byla 

žádost zaslaná v dubnu 2017. Po této žádosti zareagoval pouze minimální počet kolegů 

a počet odpovědí byl velmi malý. Následovala ještě jedna žádost v červnu 2017, která 

již byla úspěšnější, a počet odpovědí se zvýšil. I přesto bylo zapotřebí jmenovitě oslovit 

kolegy učitele, se kterými je autorka ve spojení, a požádat je o spolupráci. Díky 

opětovnému kontaktování kolegů a také díky intervenci ředitelky zdravotnické školy 

u svých kolegů ředitelů se podařilo zajistit dostatečný počet respondentů pro každý 

znalostní test. 

Pro analýzu dat z tohoto výzkumu a pro jeho vyhodnocení byly formulovány hypotézy 

a výzkumné otázky, které byly ověřeny metodami pro statistické testování hypotéz. 

5.2.1 Hypotézy a výzkumné otázky 

Následující hypotézy a výzkumné otázky byly formulovány s přihlédnutím k základním 

didaktickým zásadám, a to k zásadě spojení teorie s praxí, zásadě uvědomělosti 

a aktivity a k zásadě názornosti. Hlavní myšlenkou hypotéz je předpoklad, že žáci, kteří 

mají možnost nahlédnout na probírané učivo i jinak, než jen formou frontální výuky, 

budou mít lepší výsledky při vyplňování znalostních testů na dané téma. Vzhledem 

k tomu, že v pracovních listech žáci vnímají zapojení chemie do zdravotnictví, musí 

vyvinout určitou aktivitu k tomu, aby pracovní list vyplnili, a také se názorně seznámí 

s některými chemicko-zdravotnickými problémy, lze předpokládat, že si více poznatků 

zapamatují, a tudíž je budou moci lépe aplikovat při vyplňování testů. Budou tedy 

dosahovat vyššího bodového ohodnocení.  

O4: Je možné identifikovat rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou žáků ve 

výsledcích jednotlivých vědomostních didaktických testů? 

Na základě této otázky jsou definovány hypotézy H2 – H5. 

H2: Průměrný počet bodů dosažených v testu z bílkovin se bude v obou skupinách lišit. 
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H3: Průměrný počet bodů dosažených v testu z lipidů se bude v obou skupinách lišit. 

H4: Průměrný počet bodů dosažených v testu ze sacharidů se bude v obou skupinách 

lišit. 

H5: Průměrný počet bodů dosažených v testu z vitamínů se bude v obou skupinách lišit. 

O5: Existuje vztah mezi školním prospěchem a průměrným počtem bodů dosaženým 

v jednotlivých testech? 

Při hodnocení názorů žáků na předložené pracovní listy lze posoudit platnost hypotéz 

a také vyslovit odpovědi na následující výzkumné otázky.  

H6: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny. 

H7: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny 

H8: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny 

H9: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny 

O6: Jaké typy úloh patří u žáků zdravotnických škol mezi oblíbené? 

O7: Jaké typy úloh hodnotí žáci zdravotnických škol jako obtížné? 

5.2.2 Testování znalostí a dovedností 

Testy, které byly v této fázi výzkumu používány, lze označit jako testy 

kvazistandardizované.
127

 Tyto testy byly do výuky zařazeny po probrání příslušných 

kapitol. Testové položky, které byly v testech použity, byly vybrány ze sestavy otázek, 

které autorka shromáždila v průběhu své pedagogické praxe a které byly dříve 

používány v podobných testech. Žáci z kontrolní skupiny měli přístup k testu umožněn 

svými pedagogy bezprostředně po probrání kapitoly. U žáků experimentální skupiny, 

která používala pracovní listy, byly testy zařazeny až poté, co žáci vyplnili pracovní list. 

Administrace testů probíhala online systémem a byla realizována prostřednictvím webu 

survio.com. Každý test obsahoval 15 položek různých typů. U některých byla správně 

pouze jedna odpověď ze čtyř, v některých příkladech bylo třeba zatrhnout všechny 

správné odpovědi. Součástí testu byly také řadící otázky, kdy úkolem bylo seřadit 

                                                 
127

 CHRÁSKA, ref. 77 



65 

položky podle určitých kritérií. Za každou položku bylo možno získat maximálně 1 bod, 

maximální počet bodů byl tedy 15. Pro vyhodnocení testů byly použity statistické 

charakteristiky a také metody pro testování hypotéz. 

5.2.2.1 Výsledky testů na téma bílkoviny 

Test k tématu bílkovin (Příloha 5) obsahoval 12 polytomických úloh s výběrem ze čtyř 

možných odpovědí, 2 úlohy s vícenásobnou odpovědí a 1 úlohu uspořádací. Žáci měli 

test přístupný online na stránce survio.com. V parametrech přístupu k testu bylo 

nastaveno, že každý žák může test vyplnit pouze jednou. V obou skupinách test vyplnilo 

100 respondentů. Výsledky jednotlivých respondentů byly převedeny do tabulkového 

procesoru Microsoft Excel a následně bylo provedeno vyhodnocení. Dle statistiky, která 

je dostupná při shrnutí odpovědí, vlastní test vyplnilo 75,8 % respondentů kontrolní 

skupiny a 74,1 % respondentů experimentální skupiny ze všech žáků, kteří test otevřeli.  

V kontrolní skupině bylo 91 % dívek a 9 % chlapců, největší zastoupení měli žáci oborů 

zdravotnický asistent, laboratorní asistent a nutriční asistent. Respondenti byli ze 

Středočeského, Královehradeckého a Moravskoslezského kraje. V experimentální 

skupině bylo 97 % dívek a 3 % chlapců. Do výzkumu byli zapojeni žáci oborů 

zdravotnický asistent, laboratorní asistent a nutriční asistent. Nejvíce odpovědí bylo 

z Karlovarského a Moravskoslezského kraje, zapojili se však i žáci v dalších krajích, 

např. v Ústeckém a Libereckém kraji. 

V grafu 7 jsou znázorněny odpovědi na jednotlivé úlohy. U všech položek je patrný 

vyšší počet správných odpovědí u experimentální skupiny, tedy u té, která test 

vypracovávala až po práci s předloženým pracovním listem. Nejčastěji se chybné 

odpovědi vyskytovaly u položky 2, 4 a 12. Úloha 2 „Zatrhněte všechny esenciální 

aminokyseliny“ a úloha 4 „Bílkoviny mají funkci (vyberte všechny správné odpovědi)“ 

patří k úlohám s vícenásobnou odpovědí a úloha 12  „Seřaďte podle délky řetězce od 

nejkratšího“ je úloha uspořádací. Tyto položky nebyly hodnoceny jako správné, protože 

plný počet bodů byl přidělen pouze za všechny správné odpovědi, resp. za zcela správné 

pořadí. Při vyplňování testu byli respondenti upozorněni na to, že mají u konkrétních 

položek vybrat všechny správné odpovědi. 

Experimentální skupina při práci s pracovním listem mohla narazit na některé poznatky, 

které byly následně v testu přímo zmíněny. Nicméně úloha 6 „Aminokyseliny obsahují 

tyto dvě charakteristické funkční skupiny“, úloha 7 „Při denaturaci bílkovin“, 
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úloha 8 „Aminokyseliny jsou“, úloha 9 „Zdrojem síry pro člověka je aminokyselina“, 

úloha 11 „Mezi složené bílkoviny patří“ a úloha 13 „Enzymy štěpící bílkoviny se 

nazývají“ vazbu k testu neměly, dá se ale předpokládat, a výsledky to také ukazují, že 

žáci při zpracování pracovního listu na tyto poznatky narazili, a tudíž následně v testu 

správnou odpověď znali. 

 

Graf 7 Srovnání správných odpovědí u testových úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Bílkoviny 

Při porovnávání výsledků obou skupin (Tab. 7) bylo zjištěno, že procentuální nárůst 

v počtu správných odpovědí je nejmenší u položky 6, a to nárůst o 6 %, a největší 

u položky 12, a to nárůst o 253 %.  

Úloha 6 se zabývá základní informací týkající se bílkovin, a to „jaké dvě 

charakteristické funkční skupiny jsou obsaženy v aminokyselinách“. Toto je základní 

informace, která se žákům poskytuje při výuce bílkovin, a je tedy zřejmé, že 

respondenti na tuto položku odpověď znali.  

U kontrolní skupiny byla nejhůře hodnocena úloha 12. Jednalo se o úlohu na seřazení 

správných odpovědí, v tomto případě podle délky řetězce „Seřaďte podle délky řetězce 

od nejkratšího.“ Žáci si často pletli nejkratší a nejdelší řetězec a také špatně řadili dvě 

prostřední odpovědi - dipeptid a pentapeptid. 
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Díky pracovnímu listu se žáci experimentální skupiny zamysleli nad jednotlivými 

pojmy a prvky seřadili správně, proto došlo k tak výraznému nárůstu správných 

odpovědí. 

Tab. 7 Rozdíly správných odpovědí kontrolní a experimentální skupiny - Bílkoviny 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

rozdíl
*
 11 28 10 46 12 4 22 26 21 10 18 38 9 17 20 

% rozdíl 23 127 16 200 19 6 54 53 40 14 34 253 14 21 29 

* rozdíl správných odpovědí u jednotlivých úloh u kontrolní a experimentální skupiny 

Z tabulky (Tab. 8) lze vyčíst základní parametry obou souborů. Při srovnání 

aritmetických průměrů v obou skupinách s příslušným mediánem v dané skupině je 

zřejmé, že se jejich hodnoty vzájemně výrazně odlišují, což ukazuje na fakt, že se ve 

výsledcích objevují extrémní hodnoty. V kontrolní skupině je pokryta celá bodová 

stupnice, od 0 bodů až po 15 bodů, modus tohoto souboru je 13. V experimentální 

skupině je minimální počet bodů 3 a maximální počet bodů je 15, modus je také 15. 

Tato minima a maxima potvrzují extrémní hodnoty v souborech. Výsledné hodnoty 

mohly být ovlivněny nízkou motivací žáků ze stran pedagogů.  

Tab. 8 Srovnání výsledků testů kontrolní a experimentální skupiny - Bílkoviny 

  kontrolní skupina  experimentální skupina 

počet respondentů 100 100 

aritmetický průměr 7,85 10,77 

medián 8,5 10 

modus 13 15 

rozptyl 18,21 14,97 

směrodatná odchylka 4,25 3,85 

 

Pro zjištění, zda předložený pracovní list měl pro žáky přínos, byla zformulována 

hypotéza H2.: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z bílkovin se bude v obou 

skupinách lišit.“ Proti této hypotéze byla stanovena hypotéza H02. Ověření hypotéz 

proběhlo F-testem a t-testem. Základní parametry pro výpočet jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 8). Všechny výpočty, které jsou uvedeny, byly realizovány programem Microsoft 

Excel 2010. 

H02: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z bílkovin se nebude v obou skupinách 

lišit“. 
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H2: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z bílkovin se bude v obou skupinách 

lišit.“ 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo dopočítáno testové kritérium F-testem (test 

rozptylů) a také kritická hodnota Fkrit. 

F = 1,217 

Fkrit = 0,673 

F > Fkrit  ⇒ hypotéza H02 byla zamítnuta a hypotéza H2 byla přijata.  

Pro potvrzení platnosti hypotézy bylo dopočítáno další testové kritérium t-testem (test 

výběrových průměrů) a také kritická hodnota tkrit. 

Jestliže bylo F-testem dokázáno, že H02 neplatí, pak testové kritérium t má hodnotu 

t = - 5,044 

tkrit = 1,972 

│t│ > tkrit  ⇒ hypotéza H02 byla zamítnuta oprávněně  

Z výsledků statistického testování vyplývá, že mezi průměrným počtem bodů 

dosaženým v experimentální skupině a průměrným počtem bodů dosaženým v kontrolní 

skupině u testu z bílkovin, je rozdíl a lze tedy předpokládat, že předložený pracovní list 

týkající se bílkovin má vliv na dosažené bodové hodnocení ve znalostním testu. 

Kromě celkových výsledků testu jsou významným ukazatelem charakterizujícím daný 

test také hodnoty obtížnosti (Q) a indexy obtížnosti (P) jednotlivých úloh. Doporučuje 

se, aby hodnota Q každé úlohy byla v rozmezí 20 - 80. Pokud je hodnota vyšší, lze 

úlohu pokládat za velmi obtížnou, pokud je nižší, pak lze úlohu pokládat za velmi 

snadnou. Z důvodu významových nepřesností se při popisu obtížnosti dává přednost 

parametru Q. 
128

 Pro úplnost jsou však v tabulce (Tab. 9) uvedeny oba parametry. 

Při hodnocení hodnot obtížnosti všech 15 úloh u testu kontrolní skupiny bylo zjištěno, 

že úloha 12 „Seřaďte podle délky řetězce od nejkratšího“ byla pro studenty kontrolní 

skupiny velmi obtížná, neboť měla Q = 85, a úloha 14 „Základní stavební jednotkou 

bílkovin jsou“ byla lehká, neboť měla Q = 19. Náplní úlohy 12 bylo seřadit zadané látky 

podle délky řetězce. Tento úkol patřil také mezi úlohy s nejhorším bodovým ziskem. 
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Naproti tomu úloha 14 řešila základní stavební jednotky bílkovin, což patří mezi 

základní informace o bílkovinách. Z výsledků testu kontrolní skupiny lze vypočítat 

průměrnou hodnotu obtížnosti, která odpovídá 47,67.  

Výsledky experimentální skupiny, která měla k dispozici pracovní listy, jsou jiné. Jako 

velmi obtížná nebyla vyhodnocena žádná úloha a jako velmi snadná byla vyhodnocena 

úloha 14 s hodnotou Q = 2 a úloha 15 s hodnotou Q = 11. Jak už bylo zmíněno,  

úloha 14 se týkala základních stavebních jednotek bílkovin. Úloha 15 se zabývala 

úkolem fibrinogenu v lidském organismu „Bílkovina fibrinogen ovlivňuje“. Průměrná 

hodnota obtížnosti celého testu je tedy 28,20. 

Při srovnání hodnot obtížností obou testů je možné konstatovat, že test na bílkoviny 

připadal experimentální skupině jednoduchý. 

Tab. 9 Hodnota obtížnosti a index obtížnosti jednotlivých úloh kontrolní a experimentální skupiny - Bílkoviny 

 úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 průměr skupina 

Q 52 78 37 77 38 28 59 51 47 30 47 85 36 19 31 47,67 
kont. 

P 48 22 63 23 62 72 41 49 53 70 53 15 64 81 69 52,33 

Q 41 50 27 31 26 24 37 25 26 20 29 47 27 2 11 28,20 
exp. 

P 59 50 73 69 74 76 63 75 74 80 71 53 73 98 89 71,80 

kont. - kontrolní, exp. - experimentální 

Výsledky uvedené v tabulce (Tab. 9) jsou pro větší přehlednost zaznamenány v grafu 8. 

Jak je z grafu zřejmé, za obtížnější úlohy lze u kontrolní skupiny, kromě úlohy 12, 

považovat také úlohu 2 a úlohu 4, což odpovídá úlohám, kdy žáci museli vybírat 

z nabídky více správných odpovědí.  
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Graf 8 Vyjádření obtížnosti jednotlivých úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Bílkoviny 

Dalším parametrem, který se uvádí při charakteristice úloh, je tetrachorický koeficient, 

který se používá pro hodnocení citlivosti úloh. Tetrachorické koeficienty jednotlivých 

úloh v testu byly vypočítány na základě analýzy odpovědí žáků. Porovnání koeficientů 

obou skupin je znázorněno v grafu 9. Jak je z něho patrno, všechny koeficienty dosahují 

hodnot kladných a vyšších než 0,15. S výjimkou koeficientu u úlohy 4 u kontrolní 

skupiny dosahují všechny koeficienty hodnot vyšších než 0,5, jedná se tedy 

o dostatečně citlivé úlohy.  

V obou skupinách se vyskytují také koeficienty, které mají hodnotu rovnu 1. 

U kontrolní skupiny se jedná o úlohu 15 „Bílkovina fibrinogen ovlivňuje“ 

a u experimentální skupiny je to u úlohy 3 „Peptidová vazba vzniká reakcí“,  

úlohy 8 „Aminokyseliny jsou“, úlohy 9 „Zdrojem síry pro člověka je aminokyselina“ 

a úlohy 14 „Základní stavební jednotkou bílkovin jsou“. U těchto úloh však nelze 

hovořit o dostatečně citlivých příkladech, neboť některé parametry při výpočtu jsou 

rovny nule a ve výpočtovém vzorci se získá cos = 0, což odpovídá výsledku jedna. Při 

výpočtu dochází k tomuto jevu zpravidla u velmi lehkých a velmi těžkých úloh.
129

 Při 

posouzení obtížnosti těchto úloh lze konstatovat, že u kontrolní skupiny dosáhla úloha 

15 hodnotu Q = 31, tudíž je možné ji považovat za úlohu jednodušší. U experimentální 
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skupiny bylo dosaženo u úlohy 3 hodnoty Q = 27, u úlohy 8 hodnoty Q = 25,  

u úlohy 9 hodnoty Q = 26 a u úlohy 14 hodnoty Q = 2, lze tedy tyto úlohy považovat za 

jednoduché, úlohu 14 dokonce za velmi jednoduchou. Na základě těchto výsledků lze 

konstatovat, že pracovní listy měly pozitivní vliv na hodnocení obtížnosti úloh a žákům 

patřícím do experimentální skupiny úlohy v testu nečinili větší problémy. 

 

Graf 9 Srovnání tetrachorických koeficientů pro kontrolní a experimentální skupinu - Bílkoviny 

Posledním sledovaným parametrem je analýza závislosti mezi studijním průměrem 

a výsledkem testu. Jak je patrné z grafu 10, žáci, bez ohledu na závěrečné hodnocení 

z chemie na konci 1. ročníku, dosahovali lepšího průměrného bodového hodnocení, 

pokud měli k dispozici pracovní listy. Dále lze také z grafu vyčíst, že žáci, kteří byli 

hodnoceni známkou výborně, velmi dobře a dobře, dosahovali ve výsledcích velmi 

podobných hodnot. Propad byl u žáků, kteří byli hodnoceni známkou dostatečně. U nich 

byl zjištěn pokles v dosaženém výsledku přibližně o 4 body u žáků kontrolní skupiny 

a o 5 bodů u žáků z experimentální skupiny. Tyto nízké výsledky mohou být způsobeny 

přístupem žáků k předmětu chemie a motivovaností k dosažení úspěchu. 
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Graf 10 Úroveň dosažených bodů v závislosti na známce pro kontrolní a experimentální skupinu - Bílkoviny 

5.2.2.2 Výsledky testů na téma lipidy 

Znalostní test na téma lipidy (Příloha 6) obsahoval taktéž 15 úloh, přičemž za každou 

správnou odpověď bylo možno získat 1 bod, maximálně tedy 15 bodů. V testu bylo 

obsaženo 14 polytomických otázek s výběrem ze čtyř odpovědí, přičemž správně byla 

jedna odpověď. Jedna z těchto úloh měla odpovědi řešeny formou obrázku. Dále test 

dosahoval 1 úlohu s vícenásobnou odpovědí. Test byl žákům přístupný online přístupem 

na webu survio.com. I tento test mohli žáci každé skupiny vyplnit pouze jednou. Počet 

respondentů byl v obou skupinách 100 žáků. Dle statistiky test pro kontrolní skupinu 

vyplnilo 71,9 % žáků, kteří test otevřeli, a test pro experimentální skupinu vyplnilo 

73 % respondentů. 

V kontrolní skupině bylo 91 % dívek a 9 % chlapců, kteří navštěvovali obory 

zdravotnický asistent, laboratorní asistent a nutriční asistent. Tito žáci studovali 

v Středočeském, Královehradeckém a Moravskoslezském kraji. V experimentální 

skupině bylo 92 % dívek a 8 % chlapců studujících obory zdravotnický asistent, 

laboratorní asistent a nutriční asistent. Tito žáci byli převážně z Ústeckého, 

Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.  

Při srovnání správných odpovědí žáků mezi oběma skupinami (graf 11) je patrné, že 

u žáků kontrolní skupiny dopadla nejhůře úloha 4 „Mezi jednoduché lipidy nepatří.“ 

Tato úloha vyžadovala, aby žáci vybrali všechny správné odpovědi, na což byli v zadání 
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otázky upozorněni. Druhá nejchybověji zodpovězená úloha byla úloha 1 „Kyselina 

linolenová má“, která řešila chemické složení kyseliny linolenové. Žáci mají s tímto 

typem úlohy problém, protože si nepamatují vzorce, obecně mají se vzorci ve výuce 

chemie problém. Odpovědi žáků experimentální skupiny ve všech úlohách dosahovaly 

vyšší správnosti, což podporuje vyslovenou hypotézu, že žáci, kteří mají 

k dispozici pracovní list, dosáhnou v testu lepších výsledků. Úkoly obsažené 

v pracovním listě měli návaznost na test, a žáci experimentální skupiny tak při 

vyplňování testu využili znalosti získané během práce s listem. 

 

Graf 11 Srovnání správných odpovědí na testové úlohy pro kontrolní a experimentální skupinu - Lipidy 

Při porovnávání výsledků obou skupin (Tab. 10) bylo zjištěno, že procentuální nárůst 

v počtu správných odpovědí je nejmenší u úlohy 3, a to nárůst o 4 %, a největší 

u úlohy 4, a to nárůst o 131 %. 

V úloze 3 žáci řešili aterosklerózu. Zadání znělo „Příčina vzniku aterosklerózy?“ 

V obou skupinách respondentů bylo zaznamenáno velmi vysoké množství správných 

odpovědí, což lze vysvětlit tím, že ateroskleróza je civilizační onemocnění, o kterém 

žáci slyší nejen v chemii, ale i v jiných odborných předmětech. Také je to pojem, který 

se objevuje v tisku a médiích jako reklamní tahák.  

Největší zlepšení při porovnání výsledků obou skupin bylo zjištěno u úlohy 4, a to 

o 131%. Jak již bylo zmíněno, jednalo se o úlohu, kdy žáci museli zatrhnout všechny 
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správné odpovědi. Vzhledem k tomu, že experimentální skupina žáků se v pracovních 

listech s tímto problémem setkala, byla schopna tuto úlohu lépe vyřešit. 

Z pohledu porovnání obsahu pracovního listu a testu je zajímavá 

položka 11 „Energetický zisk v kJ při odbourávání 1g lipidů je“. Tato informace nebyla 

v pracovním listu zmíněna, a i přesto u experimentální skupiny byl rozdíl ve správných 

odpovědích 46 %. Dá se tedy předpokládat, že i vlastní práce s pracovním listem měla 

na žáky pozitivní účinek. 

Tab. 10 Rozdíly správných odpovědí kontrolní a experimentální skupiny - Lipidy 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

rozdíl
*
 26 12 4 42 39 15 16 31 26 26 28 17 30 17 12 

% rozdíl 65 28 4 131 93 20 23 53 46 46 53 22 64 24 15 

* rozdíl správných odpovědí u jednotlivých úloh u kontrolní a experimentální skupiny 

V následující tabulce (Tab. 11) jsou přehledně zpracovány základní charakteristiky 

testů, jako je aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatná odchylka. 

Všechny tyto parametry byly vypočítány programem Microsoft Excel. Vypočítané 

hodnoty ukazují na to, že se v souborech vyskytují extrémní hodnoty. V kontrolní 

skupině je pokryta bodová stupnice, od 1 bodu až po 15 bodů, modus tohoto souboru je 

13. V experimentální skupině je minimální počet bodů 4 a maximální počet bodů je 15, 

modus je také 15.  

Tab. 11 Srovnání výsledků testů kontrolní a experimentální skupiny - Lipidy 

  kontrolní skupina experimentální skupina 

počet 100 100 

aritmetický průměr 8,91 12,32 

medián 9 13 

modus 13 15 

rozptyl 15,40 7,82 

směrodatná odchylka 3,90 2,78 

 

Pro zjištění, zda předložený pracovní list měl pro žáky přínos, byla zformulována 

hypotéza H3 „Průměrný počet bodů dosažených v testu z lipidů se bude v obou 

skupinách lišit.“ Proti této hypotéze byla definována nulová hypotéza H03. Ověření 

hypotéz proběhlo F-testem a t-testem. Základní parametry pro výpočet jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 11). Všechny výpočty, které jsou uvedeny, byly realizovány programem 

Microsoft Excel 2010. 
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H03: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z lipidů se nebude v obou skupinách 

lišit.“ 

H3: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z lipidů se bude v obou skupinách lišit.“ 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo dopočítáno testové kritérium F-testem (test 

rozptylů) a také kritická hodnota Fkrit. 

F = 1,969 

Fkrit = 0,673 

F > Fkrit  ⇒ hypotéza H03 byla zamítnuta a hypotéza H3 byla přijata.  

Pro potvrzení platnosti hypotézy bylo dopočítáno další testové kritérium t-testem (test 

výběrových průměrů) a také kritická hodnota tkrit. 

Jestliže bylo F-testem dokázáno, že H03 neplatí, pak testové kritérium t má hodnotu 

t = - 7,042 

tkrit = 1,972 

│t│ > tkrit  ⇒ hypotéza H03 byla zamítnuta oprávněně  

Z výsledků statistického testování vyplývá, že předložený pracovní list týkající se 

bílkovin, má vliv na dosažené bodové hodnocení ve znalostním testu. 

Parametrem, který se u testových úloh sleduje, je hodnota obtížnosti Q. Jak již bylo 

dříve uvedeno, pro interpretaci se používá právě tento parametr před indexem 

obtížnosti. Pro úplnost jsou však v tabulce (Tab. 12) uvedeny oba parametry. 

Všechny úlohy, které byly hodnoceny u kontrolní skupiny, měly index obtížnosti nižší 

než 80, což je hodnota, která je považována za hranici obtížné úlohy.
130

 Nejnižší 

hodnota Q byla vypočítána u úlohy 3, což je úloha zabývající se již zmiňovanou 

aterosklerózou. Průměrná hodnota obtížnosti byla pro test, který vyplňovali žáci 

kontrolní skupiny, stanovena na 40,60. Jako nejtěžší byla hodnocena úloha 4 „Mezi 

jednoduché lipidy nepatří“, což je úloha s výběrem vícenásobné správné odpovědi.  

Hodnota obtížnosti testových úloh u experimentální skupiny byla považována spíše za 

nízkou. Také průměrná hodnota obtížnosti byla nižší než 20, což je hodnota, která je 

                                                 
130

CHRÁSKA, ref. 77 
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udávána jako hraniční pro lehké úlohy.
131

 I v tomto případě je za nejjednodušší úlohu 

považována úloha 3, která se týká aterosklerózy.  

Tab. 12 Hodnota obtížnosti a index obtížnosti jednotlivých úloh kontrolní a experimentální skupiny - Lipidy 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 průměr  skupina 

Q 60 57 8 68 58 24 31 42 44 44 47 24 53 29 20 40,60 
kont. 

P 40 43 92 32 42 76 69 58 56 56 53 76 47 71 80 59,40 

Q 34 45 4 26 19 9 15 11 18 18 19 7 23 12 8 17,87 
exp. 

P 66 55 96 74 81 91 85 89 82 82 81 93 77 88 92 82,13 

kont. - kontrolní, exp. - experimentální 

V grafu 12, který se těchto parametrů týká, je možno sledovat největší pokles obtížnosti 

u úlohy 4. Jedná se o úlohu s výběrem více správných odpovědí a u žáků experimentální 

skupiny tato úloha nebyla hodnocena jako nejobtížnější. Tou byla úloha 2, kde žáci měli 

z nabídky vybrat správnou esenciální mastnou kyselinu.  

 

Graf 12 Vyjádření obtížnosti jednotlivých úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Lipidy 

Tetrachorický koeficient (graf 13) propočítaný pro obě skupiny a pro všechny příklady 

opět splnil doporučení, aby byl vyšší hodnoty než 0,15. U kontrolní skupiny byl nejnižší 

tetrachorický koeficient u úlohy 1, která se zabývala strukturou kyseliny linolenové. 

Nejvyšší koeficient u kontrolní skupiny má 3. úloha týkající se aterosklerózy. Hodnota 

koeficientu je v tomto případě rovna 1. Vzhledem k tomu, že tohoto výsledku lze 
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dosáhnout v případě, že cos=0, je zřejmé, že některé z parametrů ve čtyřpolní tabulce 

byly rovny jedné. V tomto případě se nedá hovořit o dostatečně citlivé úloze. V tomto 

případě byla 0 v políčku počet nesprávných odpovědí u žáků ze skupiny s lepšími 

výsledky v celém testu. Úloha číslo 3 je považována za velmi jednoduchou 

i v souvislosti s přihlédnutím k výsledkům obtížnosti testu.  

U experimentální skupiny byl nejnižší tetrachorický koeficient vypočítán u úlohy 4. 

Hodnota koeficientu v tomto případě byla větší než 0,63, což lze považovat za 

koeficient citlivé úlohy. V tomto souboru se vyskytovalo 10 úloh s koeficientem 

s hodnotou 1. Jednalo se o úlohy 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (Příloha 6). Všechny 

tyto úlohy obsahovaly ve čtyřpolní tabulce hodnotu 0, a to v poli charakterizujícím 

špatné odpovědi u žáků ze skupiny s lepšími výsledky v celém testu. Nelze tedy říct, 

zda jsou tyto úlohy dostatečně citlivé. 

 

Graf 13 Srovnání tetrachorických koeficientů pro kontrolní a experimentální skupinu - Lipidy 

Posledním sledovaným ukazatelem byl vztah mezi známkou z chemie na konci prvního 

ročníku a průměrnými dosaženými body v testu. Obecně lze říci, že využití pracovních 

listů mělo pozitivní vliv na počet dosažených bodů, tedy, že žáci, kteří měli k dispozici 

pracovní list, dosáhli v testu lepší výsledky.  

U kontrolní skupiny nejvyšší průměrný bodový zisk dosáhli žáci s hodnocením dobrý 

na konci 1. ročníku, a to přibližně 10,4 b. Žáci se známkou výborný a chvalitebný 
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dosáhli podobných výsledků, průměrně kolem 8 bodů. Žáci s prospěchem dostatečný 

dosáhli nejnižšího průměrného počtu bodů, a to 6,43.  

U experimentální skupiny je rozložení bodů jiné. Nejvyššího průměrného bodového 

hodnocení dosáhli žáci s prospěchem výborný a chvalitebný, a to kolem 12,9 bodů. 

Nejnižšího hodnocení dosáhli žáci s prospěchem dostatečný, a to 11,11 bodů. Důvodem 

může být pozitivní vnímání pracovních listů žáky, což bude dokumentováno v další 

části, a také to, že při práci s předloženými pracovními listy byli žáci donuceni si látku 

zopakovat, a tudíž měli lepší znalosti, které mohli předvést v testu.  

 

Graf 14 Úroveň dosažených bodů v závislosti na známce pro kontrolní a experimentální skupinu - Lipidy 

5.2.2.3 Výsledky testů na téma sacharidy 

Znalostní test na téma sacharidy obsahoval 15 úloh (Příloha 7). 13 z nich bylo 

polytomických úloh s výběrem ze čtyř možných odpovědí, 1 úloha s vícenásobnou 

odpovědí a 1 úloha byla uspořádací. Maximální bodový zisk, kterého mohli žáci 

dosáhnout, byl 15. Za každou úlohu bylo možné získat jeden bod. Test byl dostupný 

online systémem na stránkách www.survio.com. V parametrech přístupu k testu bylo 

nastaveno, že každý žák může test vyplnit pouze jednou. V obou skupinách test vyplnilo 

100 respondentů. Výsledky jednotlivých respondentů byly převedeny do tabulkového 

procesoru Microsoft Excel a následně bylo provedeno vyhodnocení. Návratnost testu 

u kontrolní skupiny byla 59,2 %, u experimentální skupiny byla návratnost 62,9 %. 
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V kontrolní skupině bylo 89 % dívek a 11 % chlapců. Většinou to byli žáci oboru 

zdravotnický asistent, laboratorní asistent případně nutriční asistent. Respondenti byli 

nejvíce z kraje Středočeského, Královehradeckého a Moravskoslezského. 

V experimentální skupině bylo 95 % dívek a 5 % chlapců. Stejně jako v kontrolní 

skupině se jednalo převážně o žáky oboru zdravotnický asistent, laboratorní asistent 

a nutriční asistent. Respondenti studovali nejvíce v krajích Karlovarský, Ústecký, 

Liberecký a Moravskoslezský. 

Testy, které obě skupiny vyplnily, byly podrobeny následnému hodnocení. Procentuální 

vyhodnocení správných odpovědí je graficky zaznamenáno (graf 15). Při hodnocení 

správných odpovědí v kontrolní skupině lze konstatovat, že nejméně správných 

odpovědí bylo získáno u řadící úlohy 7. Otázka zněla „Seřaďte následující sacharidy 

podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší“. Žáci měli seřadit ribosu, škrob, glukosu 

a maltosu podle délky řetězce. Nejkratší a nejdelší řetězec žáci určili přibližně ve 40% 

případů, prostřední dvě látky umístili na správné místo přibližně ve 30% případů. 

Správně seřadit všechny 4 látky však dokázalo pouze 18 % respondentů. Nejvíce 

správných odpovědí bylo v kontrolní skupině u úlohy 12, která se týkala diabetu 

„Projevem diabetu je“. Žáci tuto problematiku znají i z jiných předmětů a oblastí 

studia. 

V experimentální skupině byla taktéž nejhůře zodpovězená úloha 7. V jednotlivých 

případech dokázali žáci určit správné místo v pořadí látek přibližně ve 40 - 50 %, 

celkové pořadí všech látek však správně určilo pouze 20 % respondentů. Přes 90 % 

správných odpovědí bylo zaznamenáno u třech úloh, a to u úlohy 2, která zněla 

„Laktosa je složena z molekul“ a žáci správně zvolili odpověď „glukosa a galaktosa“. 

Další úloha s vysokým počtem správných odpovědí byla úloha 6, která zjišťovala 

znalosti o složení sacharosy, žáci správně volili „glukosu a fruktosu“. Nad 90 % 

správných odpovědí se žáci dostali také u úlohy 13, která zněla „Stavební jednotka 

glykogenu je?“ Správnou odpověď „glukosa“ zvolilo 96 % respondentů. Všechny 

uvedené poznatky byly zmíněny v pracovních listech, se kterými žáci pracovali. 
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Graf 15 Srovnání správných odpovědí u testových úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Sacharidy 

Při porovnávání výsledků (Tab. 13) obou testů bylo vyhodnoceno, která úloha 

zaznamenala největší a která úloha nejmenší nárůst správných odpovědí, resp. kde došlo 

k největšímu nárůstu správných odpovědí. Nejvyrovnanější počet správných odpovědí 

u obou skupin, a tudíž nejmenší nárůst správných odpovědí, byl u úlohy 12, kdy žáci 

doplňovali větu „Projevem diabetu je“ Rozdíl v počtu správných odpovědí byla pouze 

1 %. Druhý nejmenší rozdíl mezi správnými odpověďmi byl u úlohy 10 „Na 

odbourávání glukosy v krvi se podílí hormon“. V tomto případě byl rozdíl pouze 2 %. 

Jak již bylo uvedeno dříve, diabetes je téma, které se řeší i v jiných předmětech 

a hormony odbourávající glukosu s diabetem úzce souvisí. Největší nárůst správných 

odpovědí byl u úlohy 1 „Redukcí glukosy se získává látka používaná jako sladidlo. 

Jedná se o“, kdy rozdíl mezi správnými odpověďmi mezi kontrolní a experimentální 

skupinou byl 85 %. U všech úloh z tohoto testu došlo u experimentální skupiny ke 

zvýšení správných odpovědí a tedy ke zlepšení. Pracovní list se zaměřením na sacharidy 

měl prokazatelně pozitivní dopad na znalosti žáků. 

Tab. 13 Rozdíly správných odpovědí kontrolní a experimentální skupiny - Sacharidy 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

rozdíl
*
 33 34 12 23 22 27 2 22 15 2 8 1 12 4 7 

% rozdíl 85 56 16 38 45 41 11 65 20 2 17 1 14 5 13 

* rozdíl správných odpovědí u jednotlivých úloh u kontrolní a experimentální skupiny 
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Pro statistické vyhodnocení stanovené hypotézy je potřeba srovnat základní parametry 

vypočítané z celkových počtů bodů všech respondentů u obou skupin. Tyto hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce (Tab. 14). Při srovnání aritmetických průměrů v obou skupinách 

s příslušným mediánem v dané skupině je zřejmé, že se jejich hodnoty vzájemně 

odlišují, což ukazuje na fakt, že se ve výsledcích objevují extrémní hodnoty. 

V kontrolní skupině je pokryta celá bodová stupnice, od 0 bodů až po 15 bodů, modus 

tohoto souboru je 10. V experimentální skupině je minimální počet bodů 6 a maximální 

počet bodů je 15, modus je 12. Tyto minima a maxima potvrzují extrémní hodnoty 

v souborech. Výsledky v kontrolní a v experimentální skupině ukazují na to, že žáci 

v experimentální skupině byli při řešení testů úspěšnější. 

Tab. 14 Srovnání výsledků testů kontrolní a experimentální skupiny - Sacharidy 

  kontrolní skupina experimentální skupina 

počet 100 100 

aritmetický průměr 9,13 11,37 

medián 10 11,5 

modus 10 12 

rozptyl 13,91 6,17 

směrodatná odchylka 3,71 2,47 

 

Pro zjištění, zda předložený pracovní list měl pro žáky přínos, byla zformulována 

hypotéza H4 „Průměrný počet bodů dosažených v testu ze sacharidů se bude v obou 

skupinách lišit.“ 

Proti této hypotéze byla stanovena hypotéza H04. Ověření hypotéz proběhlo F-testem 

a t-testem. Všechny výpočty, které jsou uvedeny, byly realizovány programem 

Microsoft Excel 2010. 

H04: „Průměrný počet bodů dosažených v testu ze sacharidů se nebude v obou skupinách 

lišit.“ 

H4: „Průměrný počet bodů dosažených v testu ze sacharidů se bude v obou skupinách 

lišit.“ 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo dopočítáno testové kritérium F-testem (test 

rozptylů) a také kritická hodnota Fkrit. 

F = 2,253 

Fkrit = 0,673 
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F > Fkrit  ⇒ hypotéza H04 byla zamítnuta a hypotéza H4 byla přijata.  

Pro potvrzení platnosti hypotézy bylo dopočítáno další testové kritérium t-testem (test 

výběrových průměrů) a také kritická hodnota tkrit. 

Jestliže bylo F-testem dokázáno, že H04 neplatí, pak testové kritérium t má hodnotu 

t = - 4,973 

tkrit = 1,972 

│t│ > tkrit  ⇒ hypotéza H04 byla zamítnuta oprávněně  

Z výsledků statistického testování vyplývá, že předložený pracovní list týkající se 

sacharidů má vliv na dosažené bodové hodnocení ve znalostním testu. 

Hodnota obtížnosti a index obtížnosti testu na sacharidy pro obě skupiny jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 15). Jak je z této tabulky zřejmé, oba testy obsahovaly jak úlohy 

jednoduché, tak úlohu těžkou. Pro žáky kontrolní skupiny byla obtížná úloha 7, 

„Seřaďte následující sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší“. Jak již 

bylo zmíněno dříve, žáci měli problém správně seřadit všechny sacharidy do řady za 

sebou, neboť většinou umístili správně jednu nebo dvě látky. Jako jednoduché se této 

skupině žáků jevily tři následující úlohy. Úloha 10 „Na odbourávání glukosy v krvi se 

podílí hormon“, úloha 12 „Projevem diabetu je“ a úloha 13 „Stavební jednotka 

glykogenu je“. V experimentální skupině, stejně jako v kontrolní skupině, byla za 

těžkou úlohu považována úloha 7, Q = 80. Většina ostatních úloh však byla považována 

za jednoduché. Úloha 2 „Laktosa je složena z molekul“, úloha 3 „Podle počtu uhlíků 

řadíme glukosu mezi“, úloha 4 „Maltosa je disacharid, který je tvořen“,  

úloha 6 „Sacharosa je disacharid, který je tvořen“, úloha 9 „Fyziologické hodnoty 

glykémie na lačno jsou v rozsahu“, úloha 10 „Na odbourávání glukosy v krvi se podílí 

hormon“, úloha 12 „Projevem diabetu je“, úloha 13 „Stavební jednotka glykogenu je“ 

a úloha 14 „Fotosyntéza je pro člověka zdrojem“. Některé úlohy byly v obou skupinách 

vyhodnoceny jako jednoduché.  



83 

Tab. 15 Hodnota obtížnosti a index obtížnosti jednotlivých úloh kontrolní a experimentální skupiny - 

Sacharidy 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 průměr skupina 

Q 61 39 26 40 51 34 82 66 25 15 54 13 16 20 45 39,13 
kont. 

P 39 61 74 60 49 66 18 34 75 85 46 87 84 80 55 60,87 

Q 28 5 14 17 29 7 80 44 10 13 46 12 4 16 38 24,2 
exp. 

P 72 95 86 83 71 93 20 56 90 87 54 88 96 84 62 75,8 

 kont. - kontrolní, exp. - experimentální 

V následujícím grafu (graf 16) jsou rozdíly mezi hodnotami obtížnosti obou skupin 

zaznamenány pro lepší přehlednost a názornost také graficky. Je možné zobecnit tyto 

výsledky a říct, že u experimentální skupiny byly úlohy hodnoceny jako jednodušší. 

 

Graf 16 Vyjádření obtížnosti jednotlivých úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Sacharidy 

Dalším počítaným parametrem, který určuje citlivost úloh, je tetrachorický koeficient 

(rter). Všechny vypočítané koeficienty v tomto případě splňují doporučení pro hodnoty 

(rter) a jsou vyšší než 0,15. U kontrolní skupiny je nejmenším koeficientem koeficient 

vypočítaný pro úlohu 14 „Fotosyntéza je pro člověka zdrojem“. Hodnota tohoto 

koeficientu je 0,29. Nejvyšší hodnotou koeficientu je hodnota 1 u úlohy 13 „Stavební 

jednotka glykogenu je“. U experimentální skupiny má nejmenší koeficient  

úloha 1 „Redukcí glukosy se získává látka používaná jako sladidlo. Jedná se o“. 

Hodnota koeficientu je 0,46. Koeficientů, u kterých je rter = 1, nacházíme 

u experimentální skupiny více. Jedná se o úlohu 2 „Laktosa je složena z molekul“, 
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úlohu 6 „Sacharosa je disacharid, který je tvořen“, úlohu 7 „Seřaďte následující 

sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší“, úlohu 12 „Projevem diabetu 

je“ a úlohu 13 „Stavební jednotka glykogenu je“. Z úloh, které mají rter = 1, je nejtěžší 

úloha 7, která je uspořádací a žákům dělala velké problémy. Hodnoty tetrachorických 

koeficientů jsou znázorněny v grafu 17. 

 

Graf 17 Srovnání tetrachorických koeficientů pro kontrolní a experimentální skupinu - Sacharidy 

Poslední posuzovanou otázkou bylo, zda existuje nějaká souvislost mezi prospěchem 

a body dosaženými v testech. Jak je zřejmé z grafu 18, experimentální skupina 

dosahovala ve všech prospěchových stupních lepších výsledků v testu. Žáci 

s prospěchovým stupněm výborný dosáhli v obou skupinách nejlepších výsledků, 

naproti tomu žáci, kteří byli na konci prvního ročníku hodnoceni známkou dostatečný, 

měli v obou skupinách nejmenší počet bodů. Jako zajímavý se jeví fakt, že žáci 

s hodnocením dobrý měli v kontrolní skupině lepší bodový zisk než žáci s hodnocením 

chvalitebný, u experimentální skupiny bylo bodové hodnocení srovnatelné pro oba 

klasifikační stupně.  
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Graf 18 Úroveň dosažených bodů v závislosti na známce pro kontrolní a experimentální skupinu - Sacharidy 

5.2.2.4 Výsledky testů na téma vitamíny 

Test k tématu vitamínů (Příloha 8) obsahoval 15 úloh, za každou správně vyřešenou 

úlohu bylo možné získat jeden bod, celkem tedy 15 bodů. Z celkového počtu bylo 

13 polytomických úloh s výběrem ze čtyř možných odpovědí a 2 úlohy s vícenásobnou 

odpovědí. Žáci měli také tento test přístupný online na survio.com. Nastavení testu bylo 

ošetřeno tak, aby každý žák měl test přístupný jen jednou. V obou skupinách test 

vyplnilo 100 respondentů a výsledky byly poté zpracovány tabulkovým procesorem 

Microsoft Excel. Celý test vyplnilo 79,4 % žáků kontrolní skupiny a 90 % žáků 

experimentální skupiny. 

V obou dvou skupinách bylo 100 respondentů. V kontrolní skupině bylo 89 % dívek 

a 11 % chlapců. Tito žáci navštěvovali převážně obory zdravotnický asistent, 

laboratorní asistent a nutriční asistent, a to ve Středočeském, Královehradeckém 

a Moravskoslezském kraji. V experimentální skupině bylo 87 % dívek a 13 % chlapců. 

I v této skupině byli především žáci studující obory zdravotnický asistent, laboratorní 

asistent a nutriční asistent. Do výzkumu se zapojili žáci z Jihočeského kraje, Plzeňského 

kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského 

kraje. 

V první části vyhodnocování testů bylo řešeno množství správných odpovědí 

u jednotlivých úloh v testu. Jak je zřejmé z grafu 19, v obou skupinách je vysoké 
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procento správných odpovědí u každé úlohy. Nejméně správných odpovědí bylo 

u kontrolní skupiny zaznamenáno u úlohy 13 „Významným zdrojem vitamínu skupiny 

B je“, a to pouze 51 %, také u experimentální skupiny patřila tato úloha k nejslaběji 

hodnoceným. Naproti tomu úloha s nejvyšším počtem správných odpovědí u kontrolní 

skupiny byla úloha 5 „Šeroslepost je způsobena nedostatkem vitamínu“. Tuto úlohu 

správně zodpovědělo 88 % respondentů. U experimentální skupiny měla nejvíce 

správných odpovědí úloha 4 „Kurděje jsou způsobeny nedostatkem vitamínu“. U všech 

úloh převažovaly správné odpovědi u žáků experimentální skupiny, která pracovala 

s pracovním listem. 

Zvláštností u tohoto testu je fakt, že úlohy s vícenásobnou odpovědí, a to 

úloha 8 „Vyberte všechny vitamíny rozpustné ve vodě“ a úloha 12 „Vyberte všechny 

vitamíny rozpustné v tucích“, měly na rozdíl od jiných typově podobných úloh, vysokou 

míru správných odpovědí. V tomto případě žáci neměli problém s tím, že by 

neporozuměli zadání, a opravdu zatrhli všechny správné odpovědi. 

 

Graf 19 Srovnání správných odpovědí u testových úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Vitamíny 

Srovnání odpovědí obou skupin je znázorněno v tabulce (Tab. 16). Jak je z ní patrné, 

nejvyšší přírůstek správných odpovědí byl u úlohy 9 „Kalciferol je označení pro 

vitamín“. V této úloze došlo po použití pracovního listu k největšímu zlepšení znalostí. 

Další významný přírůstek správných odpovědí byl zaznamenán u úlohy 7 „β-karoten je 

provitamín vitamínu“ a u úlohy 10 „Kyselina listová je vitamín“. Naproti tomu 
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nejmenší zlepšení nastalo u experimentální skupiny u úlohy 12. Jak již bylo zmíněno 

dříve, jedná se o úlohu s vícenásobnou odpovědí, kdy žáci vybírali všechny vitamíny 

rozpustné v tucích. Jedná se o poznatek, který žáci znají již ze základní školy
132

 a také 

se s ním setkají i v jiných odborných předmětech. Přičemž lze říci, že vyjmenovat 

a rozdělit základní vitamíny patří mezi minimální množství základních znalostí. Velmi 

malý nárůst správných odpovědí byl také u úlohy 2 „Hypovitaminóza je“ 

úlohy 5 „Šeroslepost je způsobena nedostatkem vitamínu“ a úlohy 6 „Křivice je 

způsobena nedostatkem vitamínu“. Žáci experimentální skupiny se při práci 

s pracovním listem setkali s poznatky, které byly součástí testu, a je tedy zjevné, že je 

dokázali v testu využít. 

Tab. 16 Rozdíly správných odpovědí kontrolní a experimentální skupiny - Vitamíny 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

rozdíl 4 2 16 14 7 4 19 12 23 15 18 2 7 15 8 

% rozdíl 5 3 21 17 8 5 28 15 33 27 25 2 16 22 11 

* rozdíl správných odpovědí u jednotlivých úloh u kontrolní a experimentální skupiny 

Po vyhodnocení jednotlivých dílčích odpovědí testu v obou skupinách bylo třeba 

potvrdit, že pracovní listy mají pozitivní vliv na znalosti a dovednosti žáků a zvyšují 

jejich úspěšnost. K tomuto potvrzení byly sestaveny hypotézy. Pro výpočty statistických 

testů, které mohou hypotézy potvrdit, či vyvrátit se používají již zmiňované základní 

statistické parametry. Ty jsou pro testy na vitamíny uvedeny v tabulce (Tab. 17). Při 

srovnání aritmetických průměrů v obou skupinách s příslušným mediánem v dané 

skupině je zřejmé, že se jejich hodnoty vzájemně výrazně odlišují, což ukazuje na fakt, 

že se ve výsledcích objevují extrémní hodnoty. V kontrolní skupině je pokryta bodová 

stupnice, od 2 bodů až po 15 bodů, modus tohoto souboru je 15. V experimentální 

skupině je minimální počet bodů 2 a maximální počet bodů je 15, modus je také 15. 

Tato minima a maxima potvrzují extrémní hodnoty v souborech.  

                                                 
132

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. Praha: 

MŠMT, 2017 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavan 
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Tab. 17 Srovnání výsledků testů kontrolní a experimentální skupiny - Vitamíny 

  kontrolní skupina experimentální skupina 

počet 100 100 

aritmetický průměr 10,89 12,55 

medián 12 14 

modus 15 15 

rozptyl 13,69 12,67 

směrodatná odchylka 3,68 3,54 

 

 Pro zjištění, zda předložený pracovní list měl pro žáky přínos, byla zformulována 

hypotéza H5 „Průměrný počet bodů dosažených v testu z vitamínů se bude v obou 

skupinách lišit.“ Proti této hypotéze byla stanovena hypotéza H05. Ověření hypotéz 

proběhlo F-testem a t-testem. Všechny výpočty, které jsou uvedeny, byly realizovány 

programem Microsoft Excel 2010. 

H05: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z vitamínů se nebude v obou skupinách 

lišit.“ 

H5: „Průměrný počet bodů dosažených v testu z vitamínů se bude v obou skupinách 

lišit.“ 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo dopočítáno testové kritérium F-testem (test 

rozptylů) a také kritická hodnota Fkrit. 

F = 1,080 

Fkrit = 0,673 

F > Fkrit  ⇒ hypotéza H05 byla zamítnuta a hypotéza H5 byla přijata.  

Pro potvrzení platnosti hypotézy bylo dopočítáno další testové kritérium t-testem (test 

výběrových průměrů) a také kritická hodnota tkrit. 

Jestliže bylo F-testem dokázáno, že H05 neplatí, pak testové kritérium t má hodnotu 

t = - 3,216 

tkrit = 1,972 

│t│ > tkrit  ⇒ hypotéza H05 byla zamítnuta oprávněně  

Z výsledků statistického testování vyplývá, že předložený pracovní list týkající se 

vitamínů má vliv na dosažené bodové hodnocení ve znalostním testu. 
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Pro hodnocení obtížnosti jednotlivých úloh byla vypočítána hodnota obtížnosti Q, pro 

všechny úlohy v obou skupinách. Výsledky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 18). Podle 

výsledků pro kontrolní skupinu žáků jednotlivé úlohy nepředstavovaly žádný problém, 

všechny měly hodnotu Q menší než 80. V testu nebyla tedy přítomná žádná velmi 

obtížná úloha. Naopak u úlohy 4 „Kurděje jsou způsobeny nedostatkem vitamínu“ 

a u úlohy 5 „Šeroslepost je způsobena nedostatkem vitamínu“ jsou hodnoty obtížnosti 

dokonce menší než 20, jedná se tedy o jednoduché úlohy. Průměrná hodnota obtížnosti 

testu je 27,4, lze tedy říct, že se tento test jeví jako jednoduchý. U experimentální 

skupiny nebyl taktéž problém s žádnou úlohou, dokonce 9 úloh z 15 má hodnotu 

obtížnosti menší než 20, dokonce 6 z nich má Q menší než 10, jedná se tedy o velmi 

jednoduché úlohy. Průměrná hodnota obtížnosti testu pro experimentální skupinu je 

16,3. 

Tab. 18 Hodnota obtížnosti a index obtížnosti jednotlivých úloh kontrolní a experimentální skupiny - Vitamíny 

úloha č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 průměr skupina 

Q 26 26 24 17 12 20 33 22 31 44 27 13 56 31 29 27,4 
kont. 

P 74 74 76 83 88 80 67 78 69 56 73 87 44 69 71 72,6 

Q 22 24 8 3 5 16 14 10 8 29 9 11 49 16 21 16,3 
exp. 

P 78 76 92 97 95 84 86 90 92 71 91 89 51 84 79 83,7 

 kont. - kontrolní, exp. - experimentální 

Všechny hodnoty obtížnosti jsou zaznamenány v grafu 20, z něhož je zřejmé, že 

nejproblematičtější byla úloha 13 „Významným zdrojem vitamínu skupiny B je“. Tato 

úloha byla v obou skupinách hodnocená jako nejobtížnější. Vyšší obtížnost měla 

u kontrolní skupiny ještě úloha 10 „Kyselina listová je vitamín“. 
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Graf 20 Vyjádření obtížnosti jednotlivých úloh pro kontrolní a experimentální skupinu - Vitamíny 

S velmi nízkou obtížností úloh souvisí také hodnoty tetrachorických koeficientů (rter). 

Jak je zřejmé z grafu 21, všechny hodnoty v obou skupinách jsou velmi vysoké a často 

dosahují hodnoty 1. Doporučení, aby hodnoty tohoto koeficientu byly vyšší než 0,15, 

jsou splněny u všech úloh. U kontrolní skupiny je nejnižší hodnota 

u úlohy 2 „Hypovitaminóza je“, kdy hodnota rter = 0,558, což ukazuje na citlivou úlohu, 

která dobře rozlišuje mezi horšími a lepšími žáky. U experimentální skupiny měla 

nejnižší koeficient úloha 13 „Významným zdrojem vitamínu skupiny B“, která měla také 

nejvyšší hodnotu obtížnosti v této skupině.  

Všechny koeficienty v obou skupinách, které měly hodnotu 1, měly jednu položku ze 

čtyřpolní tabulky rovnu 0. Jednalo se o špatné odpovědi žáků ze skupiny s lepšími 

výsledky v testu. Znamená to, že všichni z této poloviny žáků odpověděli na otázku 

dobře. Úlohy tedy není možné označit jako citlivé. 
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Graf 21 Srovnání tetrachorických koeficientů pro kontrolní a experimentální skupinu - Vitamíny 

V grafu 22 je zřetelně vidět, že žáci experimentální skupiny, kteří byli na konci 

1. ročníku hodnoceni klasifikačním stupněm výborný a chvalitebný, dosahovali v testu 

výrazně lepších výsledků. U stupně dobrý a dostatečný už tyto výsledky byly 

vyrovnané. Jako zajímavý se jeví fakt, že u žáků kontrolní skupiny není patrný výrazný 

rozdíl mezi dosaženými body v testu. Hodnoty jsou velmi vyrovnané a lze říci, že žáci 

bez ohledu na klasifikaci mají vyrovnané znalosti. Není zde patrná snaha o dosažení 

lepších výsledku u žáků s vyšším stupněm hodnocení, byť toto by se dalo 

u „jedničkářů“ předpokládat - snaha být lepší.  
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Graf 22 Úroveň dosažených bodů v závislosti na známce pro kontrolní a experimentální skupinu - Vitamíny 

5.2.3 Pracovní listy  

Pracovní listy používané v této fázi výzkumu byly autorkou disertační práce sestaveny 

s maximální možnou kreativitou tak, aby docházelo co nejméně k opakování typů úloh, 

a to z důvodu udržení zájmu žáků. Důraz byl kladen na čtenářskou gramotnost a práci 

s textem, jakožto jednu z hojně rozvíjených kompetencí žáků. 

Pracovní listy, se kterými žáci experimentální skupiny pracovali, se týkaly 4 oblastí 

z přírodních látek - bílkoviny, lipidy, sacharidy a vitamíny. Volba na tuto oblast padla 

z toho důvodu, že s kapitolou přírodních látek se žáci zdravotnických škol setkávají 

z celé chemie nejčastěji, hlavně ve vyšších ročnících při studiu, ale také i v navazujících 

studiích na vyšších a vysokých školách.  

Každý pracovní list obsahoval různé typy úkolů. Hlavním záměrem bylo, aby měl žák 

možnost si zopakovat učivo, které probral s vyučujícím v hodině chemie anebo si 

během práce s ním doplnil některé znalosti či souvislosti. Při tvorbě pracovních listů 

bylo zpracováno hlavně učivo daného tématu v návaznosti na biochemii a využití ve 

zdravotnictví.  

Pracovní list k tématu bílkoviny (Příloha 9) obsahoval 4 úkoly - práci s textem, 

rozdělení bílkovin podle funkce, vytváření správných dvojic a křížovku. Pracovní list 

k lipidům (Příloha 10) obsahoval také 4 úkoly. Jednalo se opět o práci s textem, 
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křížovku, přesmyčky a propojování obrázků se správnými názvy. Pracovní list k tématu 

sacharidy (Příloha 11) obsahoval 5 úkolů, opět byla zařazena práce s textem, dále pak 

úkol na dělení sacharidů, tvorba správných trojkombinací z daných pojmů, žáci 

vyplňovali „dvojsměrku“ a doplňovali tabulku. Posledním předkládaným pracovním 

listem byl list na téma vitamíny (Příloha 12). Ten obsahoval úkoly na dělení vitamínů, 

tvorbu dvojic, práci s textem, doplnění správných zdrojů k jednotlivým vitamínům, 

pojmovou mapu a křížovku. 

Tvorba úloh a jejich zaměření vycházely z RVP zdravotnických oborů a také ze 

zkušeností autorky. Všechny úlohy, které byly v pracovních listech použity, byly ve 

výuce využívány již v dřívějším období, které lze považovat za období pilotního 

testování typů úloh. Autorka tyto úlohy využívala v hodinách chemie, případně 

biochemie v rámci opakování. Při tvorbě jednotlivých úloh byly použity PC programy - 

Malování, Tabulkový procesor Microsoft Excel 2010 a program na tvorbu křížovek 

EclipseCrossword.  

Jak již bylo dříve uvedeno, pracovní listy byly poskytnuty žákům po probrání příslušné 

kapitoly v hodinách chemie. Ke každému žákovskému pracovnímu listu byl vytvořen 

ještě pracovní list pro učitele se správnými odpověďmi (Přílohy 13 - 16). V kompetenci 

učitele bylo rozhodnout, zda bude vyžadovat, aby žák pracovní list vyplnil a výsledky 

odevzdal, či to byl pouze dobrovolný úkol, případně zda zohlední správně vypracovaný 

pracovní list v hodnocení. 

Žáci měli možnost hodnotit jednotlivé pracovní listy pomocí odpovědí na otázky, které 

byly součástí již zmiňovaných testů pro experimentální skupinu. Otázky jsou obsaženy 

v příloze (Příloha 17). 

Hypotézy, které byly k pracovním listům formulovány, se týkaly míry shody mezi 

hodnocením jednotlivých žáků ve vztahu k úlohám, které byly v pracovním listě 

použity. Hlavní výzkumné otázky vztahující se k pracovním listům se týkaly hlavně 

oblíbenosti či neoblíbenosti použitých typových úloh a také obtížnosti či jednoduchosti 

úloh. K vyhodnocení jednotlivých položek byl použit Microsoft Excel 2010 

a Kendallův koeficient shody. 



94 

5.2.3.1 Hodnocení pracovního listu na téma bílkoviny 

Pracovní list na téma bílkoviny obsahoval 4 úlohy. Pracovalo s ním 100 respondentů 

experimentální skupiny. Jejich bližší charakteristika je uvedena v kapitole 5.2.2.1. 

V pracovním listě byly obsaženy následující úlohy: 

1. „Prostudujte si následující text a odpovězte na následující otázky.“ 

2. „Rozdělte jednotlivé bílkoviny do skupin podle funkce.“ 

3. „Vytvořte správně dvojice.“ 

4. „Doplňte křížovku.“ 

Úloha 1 byla zaměřena na práci s textem týkajícím se hemoglobinu. Žáci si měli text 

přečíst a nalézt v něm odpovědi na otázky. Hemoglobin byl zvolen záměrně, neboť se 

jedná o bílkovinu, se kterou se blíže setkávají všichni žáci zdravotnických oborů.  

Úloha 2 si kladla za cíl přimět žáky přemýšlet nad látkami, jejichž názvy ve 

zdravotnictví slýchávají. Uvědomit si, že se jedná o bílkoviny a že mají v organismu 

určité funkce, některé dokonce mají funkcí více. Úloha 3 byla zacílena na to, aby žáci 

dokázali spojovat kusé informace do větších celků, v tomto případě do dvojic.  

Úloha 4 sloužila pro zopakování pojmů a definic. 

V rámci hodnocení typových příkladů se žáci měli vyjádřit k oblibě jednotlivých úloh 

tím způsobem, že číslo 1 bylo přiřazeno úloze, která je nejvíce zaujala, a číslo 4 bylo 

přiřazeno úloze, která je zaujala nejméně. Součty pořadí jednotlivých úloh a další 

parametry potřebné pro výpočet Kendallova koeficientu shody jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 19). Pro posouzení shody mezi hodnocením jednotlivých žáků ve vztahu 

k úlohám byly formulovány následující hypotézy: 

H06: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

nevypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 

H6: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 
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Tab. 19 Součet pořadí oblíbenosti úloh v pracovním listu - Bílkoviny 

  Součet pořadí - X X
2
 

Úloha 1 270 72900 

Úloha 2 281 78961 

Úloha 3 222 49284 

Úloha 4 227 51529 

Suma 1000 252674 

 

Pro posouzení platnosti dané hypotézy byl vypočítán Kendallův koeficient shody (W), 

následně pak testové kritérium chí-kvadrát (X
2
). Tato hodnota byla porovnána 

s kritickou hodnotou pro 3 stupně volnosti na hladině významnosti 0,05. 

W = 0,053 

X
2 

= 16,044 

X
2

krit = 7,815 

X
2 

> X
2
krit ⇒nulová hypotéza byla odmítnuta a byla přijata hypotéza alternativní. Mezi 

pořadím obliby jednotlivých úloh, které bylo stanoveno na základě odpovědí žáků, je 

statisticky významná shoda. 

Z testování hypotézy vyplynulo, že žáci výrazně nepreferují žádný z použitých typů 

příkladů, které se objevily v tomto pracovním listě, nicméně lze ve výsledcích nalézt 

informaci o tom, které úlohy patří mezi oblíbené a které považují žáci za obtížné. 

Z tabulky (Tab. 19) je zřejmé, že nejmenšího součtu četností dosáhla úloha 3, těsně před 

úlohou 4. Jednalo se tedy o úlohy, kterým žáci dávali menší pořadí, takže je zaujaly více 

než úloha 1 a úloha 2. Lze tedy říct, že spojování a tvorba správných dvojic a také 

křížovka patřily v tomto pracovním listě k oblíbeným. Naproti tomu nejvyššího součtu 

četností dosáhla úloha 2, kdy žáci měli provést třídění bílkovin do skupin, tato úloha 

žáky příliš neoslovila. Toto lze zároveň potvrdit i vyhodnocením položky 5 z dotazníku 

(Příloha 17) „Který úkol Vám v předloženém pracovním listu dělal největší problém“. 

Žáci sice většinou odpovídali, že jim nic nedělalo problém, ale pokud vybírali konkrétní 

úlohu z pracovního listu, nejčastěji volili právě úlohu 3.  

K tomuto pracovnímu listu lze závěrem říct, že žáci ho považovali v 90% případů za 

přínosný a hodnotili jej průměrnou známkou 1,96, přičemž byla použita stejná stupnice 

jako ve škole, tedy 1-5. 
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5.2.3.2 Hodnocení pracovního listu na téma lipidy 

Pracovní list na téma lipidy obsahoval také 4 úlohy různých typů. Skupina respondentů, 

která s pracovním listem pracovala, je detailně popsána v kapitole 5.2.2.2. Úlohy 

obsažené v tomto listě byly následující: 

1. „Najděte v textu chyby a opravte je do tabulky.“ 

2. „Vyplňte křížovku.“ 

3. „Vyřešte přesmyčky a jednotlivým slovům přiřaďte správně definice.“ 

4. „Přiřaďte názvy k obrázkům.“ 

 V úloze 1 si měli žáci nastudovat předložený text, ve kterém byly záměrně vytvořeny 

chyby. Jejich úkolem bylo chyby rozpoznat, zapsat je do tabulky a vytvořit k nim 

správné varianty. Text byl zaměřen na obecné vlastnosti a dělení lipidů. Ve 2 úloze žáci 

doplňovali křížovku. Křížovka patří obecně k velmi oblíbeným úlohám ve škole 

vhodným pro opakování či procvičení učiva. Nicméně u této křížovky žáci 

připomínkovali, že by raději vyplňovali křížovku, u které by byla tajenka. 

Úloha 3 v sobě kombinovala dvě různé úlohy.  Žáci museli nejdříve správně rozšifrovat 

pojem a následně mu přiřadit správnou definice. Tento postup bylo možné aplikovat 

také obráceně, nejprve najít správný pojem k definici a pak k ní přiřadit přesmyčku. 

Poslední úloha si kladla za cíl procvičit s žáky vzorce či jiné struktury, které se týkají 

lipidů a jsou pro ně typické. 

Rovněž u tohoto pracovního listu se žáci měli vyjádřit k oblibě jednotlivých úloh tím 

způsobem, že přiřazovali čísla od 1 do 4 úlohám v pracovním listě, přičemž číslo 1 bylo 

přiřazeno úloze, která je nejvíce zaujala a číslo 4 bylo přiřazeno úloze, která je zaujala 

nejméně. Vyhodnocoval se Kendallův koeficient shody vycházející ze součtu četností 

jednotlivých úloh. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 20). Pro posouzení shody 

mezi hodnocením jednotlivých žáků ve vztahu k úlohám byly formulovány následující 

hypotézy: 

H07: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o lipidech 

nevypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 

H7: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o lipidech vypovídá 

o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 
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Tab. 20 Součet pořadí oblíbenosti úloh v pracovním listu - Lipidy 

  Součet pořadí - X X
2
 

Úloha 1 271 73441 

Úloha 2 180 32400 

Úloha 3 277 76729 

Úloha 4 272 73984 

Suma 1000 256554 

 

Pro posouzení platnosti dané hypotézy byl vypočítán Kendallův koeficient shody (W), 

následně pak testové kritérium chí-kvadrát (X
2
). Tato hodnota byla porovnána 

s kritickou hodnotou pro 3 stupně volnosti na hladině významnosti 5 %. 

W = 0,131 

X
2 

= 39,324 

X
2

krit = 7,815 

X
2 

> X
2
krit ⇒nulová hypotéza byla odmítnuta a byla přijata hypotéza alternativní. Mezi 

pořadím obliby jednotlivých úloh, které bylo stanoveno na základě odpovědí žáků, je 

statisticky významná shoda. 

Přestože hypotéza nepotvrdila, že by žáci výrazně preferovali některou z předložených 

úloh, z tabulky (Tab. 20) je zřejmé, že nejvíce je zaujala křížovka, tedy 2. úloha. Ostatní 

úlohy, měly stejný součet pořadí, žáci je tedy považovali za srovnatelně zajímavé. Při 

vyhodnocení položky 5 z dotazníku (Příloha 17) „Který úkol Vám v předloženém 

pracovním listu dělal největší problém“, bylo zjištěno, že největší problém 

z předložených úloh představovalo rozluštění přesmyček a následně také hledání chyb 

v textu. 39 % žáků uvedlo, že jim žádná úloha nedělala problém. Nejméně 

problematická se žákům jevila úloha 2, což potvrzuje výsledky získané z tabulky 

(Tab. 20). 

K tomuto pracovnímu listu lze závěrem říct, že žáci jej považovali v 95% případů za 

přínosný a hodnotili jej průměrnou známkou 1,74, přičemž byla použita stejná stupnice 

jako ve škole, tedy 1-5. 
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5.2.3.3 Hodnocení pracovního listu na téma sacharidy 

V pracovním listu, který se týkal sacharidů, bylo obsaženo 5 úloh. K dispozici ho mělo 

100 respondentů experimentální skupiny, kteří jsou blíže charakterizováni v kapitole 

5.2.2.3.  

V pracovním listu byly tyto úlohy: 

1. „Do textu doplňte vhodně vynechaná slova z nabídky.“ 

2. „Doplňte strukturu dělení sacharidů.“ 

3.  „Tvořte správné trojice pojmů.“ 

4. „Vyškrtejte podle nápověd dvojsměrku a najděte tajenku.“ 

5. „Doplňte tabulku.“ 

V úloze 1 měli žáci k dispozici 13 slov, která museli vhodně doplnit na vynechaná 

místa. Podstata úlohy spočívala v tom, že bylo potřeba text přečíst celý, promyslet si 

jeho návaznost s následně slova doplnit. Úloha 2 se zabývala dělením sacharidů. Žáci 

měli předkreslenu strukturu, kterou měli doplnit tak, aby dávala smysl. V další úloze 

měli žáci k dispozici tři sloupce s pojmy, přičemž měli vytvářet logické trojkombinace, 

vždy z každého sloupce jeden pojem. V úloze 4  žáci hledali tajenku v tabulce 12x15 

políček. Po vyškrtnutí slov z nápovědy, které bylo reálné pouze zleva-doprava případně 

shora-dolů, žáci získali tajenku, která se také týkala sacharidů. V poslední úloze žáci 

doplňovali tabulku, ve které měli v každém řádku vyplněnu vždy jednu informaci - buď 

chemickou charakteristiku, název sacharidu nebo funkci v lidském organismu. Úkolem 

žáků bylo tabulku zkompletovat na základě dílčích informací.  

Součástí znalostního testu, který žáci vyplňovali, byla položka, ve které se měli vyjádřit 

k oblibě jednotlivých úloh v pracovním listě. Svůj názor sdělovali tím způsobem, že 

jednotlivým úlohám přiřazovali čísla od 1 do 5, přičemž číslo 1 bylo přiřazeno úloze, 

která je nejvíce zaujala, a číslo 5 bylo přiřazeno úloze, která je zaujala nejméně. 

V závěru byl vyhodnocován Kendallův koeficient shody vycházející ze součtu četností 

jednotlivých úloh. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 21). Pro posouzení shody 

mezi hodnocením jednotlivých žáků ve vztahu k úlohám byly formulovány následující 

hypotézy: 

H08: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o sacharidech 

nevypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 
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H8: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o sacharidech 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 

Tab. 21 Součet pořadí oblíbenosti úloh v pracovním listu - Sacharidy 

  Součet pořadí - X X
2
 

Úloha 1 214 45796 

Úloha 2 333 110889 

Úloha 3 323 104329 

Úloha 4 265 70225 

Úloha 5 365 133225 

Suma 1500 464464 

  

Pro posouzení platnosti dané hypotézy byl vypočítán Kendallův koeficient shody (W), 

následně pak testové kritérium chí-kvadrát (X
2
). Tato hodnota byla porovnána 

s kritickou hodnotou pro 4 stupně volnosti na hladině významnosti 5 %. 

W = 0,145 

X
2 

= 57,856 

X
2

krit = 9,488 

X
2 

> X
2
krit ⇒ nulová hypotéza byla odmítnuta a byla přijata hypotéza alternativní. Mezi 

pořadím obliby jednotlivých úloh, které bylo stanoveno na základě odpovědí žáků, je 

statisticky významná shoda. 

I přesto, že dle testovacího kritéria žáci žádnou z úloh v pracovním listu výrazně 

nepreferují ani nezatracují, lze z tabulky (Tab. 21) vyčíst, které úlohy žáky zaujaly. 

Nejmenší součet četností má úloha 1, o něco větší pak úloha 4. V úloze 1 žáci 

doplňovali text a v úloze 4 hledali tajenku po vyškrtání všech správných slov. Naproti 

tomu největšího součtu četností, a tedy i posledního místa v zájmu žáků docílila úloha 

5, ve které žáci vyplňovali tabulku. Tento trend však nelze sledovat u odpovědí na 

otázku v dotazníku (Příloha 17) „Který úkol Vám v předloženém pracovním listu dělal 

největší problém“. Nejmenší problémy dělalo řešení „dvojsměrky“, nicméně na 

pomyslném druhém místě se umístilo doplňování tabulky. Z toho lze usuzovat, že to 

nebyla obtížná úloha, protože žáci s ní problém neměli, ale pouze to, že je příliš 

nezaujala. Z odpovědí na tuto otázku dále vyplývá, že žáci měli největší problém 

s doplňováním schématu, tedy s úlohou 2.  
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K tomuto pracovnímu listu lze závěrem říci, že žáci ho vnímali pozitivně, 96 % žáků se 

vyjádřilo, že jim připadal srozumitelný a 90 % žáků ho považuje za přínos pro výuku. 

Celkově žáci hodnotili pracovní list průměrnou známkou 1,92. 

5.2.3.4 Hodnocení pracovního listu na téma vitamíny 

Pracovní list k tématu vitamíny obsahoval nejvíce úloh, celkem šest. Byl předložen 

100 respondentům experimentální skupiny. Charakteristika žáků, kteří s pracovním 

listem pracovali, je uvedena v kapitole 5.2.2.4. V pracovním listu byly zařazeny tyto 

úlohy: 

1. „Roztřiďte vitamíny na lipofilní a hydrofilní.“ 

2. „Spojte názvy vitamínů s jejich symboly.“ 

3. „Vyberte z nabídky chybějící slova a doplňte je do textu.“ 

4. „Doplňte alespoň dva přírodní zdroje následujících vitamínů.“ 

5. „Přiřaďte pojmy k jednotlivým vitamínům.“ 

6. „Doplňte křížovku.“ 

V úloze 1 měli žáci roztřídit vitamíny na dvě hlavní skupiny podle rozpustnosti. Žáci se 

lehce potýkali s pojmy lipofilní a hydrofilní, nicméně rozdělení vitamínu podle českých 

ekvivalentů jim problém nedělá. V 2. úloze měli žáci k dispozici pět názvů a pět 

symbolů, které museli spojovat. S výjimkou vitamínu C byly ostatní vitamíny v nabídce 

voleny ze skupiny těch problematických, jako je například vitamín B9, B12.  

V úloze 3 měli žáci doplňovat chybějící části textu. Bylo třeba si celý text nejprve 

přečíst a rozhodnout se, kam přiřadit části textu z nabídky. Ve 4. úloze měli žáci 

vyjmenovat přírodní zdroje vitamínů. V předposlední úloze 5 měli žáci k dispozici osm 

pojmů a dva vitamíny. Jejich úkolem bylo přiřadit jednotlivé pojmy správně k danému 

vitamínu. Podmínkou bylo, že každý pojem bylo možné použít pouze jednou. 

V poslední úloze žáci vyplňovali křížovku, která ovšem neměla tajenku, což žáci 

hodnotili jako negativum. 

Při hodnocení obliby jednotlivých úloh v pracovním listě žáci přiřazovali úlohám čísla 

od 1 do 6, přičemž číslo 1 bylo přiřazeno úloze, která je nejvíce zaujala, a číslo 6 bylo 

přiřazeno úloze, která je zaujala nejméně. Vyhodnocoval se Kendallův koeficient shody 

vycházející ze součtu četností jednotlivých úloh. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 22). Pro posouzení shody mezi hodnocením jednotlivých žáků ve vztahu 

k úlohám byly formulovány následující hypotézy: 
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H09: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o vitamínech 

nevypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 

H9: „Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o vitamínech 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny.“ 

Tab. 22 Součet pořadí oblíbenosti úloh v pracovním listu - Vitamíny 

  Součet pořadí - X X
2
 

Úloha 1 311 96721 

Úloha 2 303 91809 

Úloha 3 382 145924 

Úloha 4 374 139876 

Úloha 5 416 173056 

Úloha 6 314 98596 

Suma 2100 745982 

 

Pro posouzení platnosti dané hypotézy byl vypočítán Kendallův koeficient shody (W), 

následně pak testové kritérium chí-kvadrát (X
2
). Tato hodnota byla porovnána 

s kritickou hodnotou pro 4 stupně volnosti na hladině významnosti 5 %. 

W = 0,063 

X
2
 = 31,377 

X
2

krit = 11,070 

X
2
 > X

2
krit ⇒ nulová hypotéza byla odmítnuta a byla přijata hypotéza alternativní. Mezi 

pořadím obliby jednotlivých úloh, které bylo stanoveno na základě odpovědí žáků, je 

statisticky významná shoda 

Byť dle testování hypotézy nelze říci, že by některá úloha byla výrazně oblíbenější než 

jiná, z tabulky (Tab. 22) lze vyčíst, že nejméně oblíbená úloha, tudíž ta s nejvyšší 

četností, byla úloha 5, kdy žáci třídili zadané pojmy mezi dva vitamíny. Jako 

nejoblíbenější se žákům jevila úloha 2, ve které žáci spojovali názvy a symboly 

vitamínů. Oblíbenost jednotlivých úloh byla poté srovnána s položkou v dotazníku 

(Příloha 17) „Který úkol Vám v předloženém pracovním listu dělal největší problém“. 

Díky tomuto srovnání vyšlo najevo, že obliba úloh a problémovost úloh spolu v tomto 

případě nekorespondují. Jako nejvíce problémová se žákům jevila úloha 3, ve které 

doplňovali text.  
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Tento pracovní list žáci hodnotili v 99% jako srozumitelný a v 96% jako přínosný pro 

studium. Průměrná známka, kterou byl pracovní list ohodnocen, byla 1,29, přičemž byla 

použita stejná stupnice jako ve škole, tedy 1-5. 

5.2.3.5 Souhrnné hodnocení pracovních listů 

Jednotlivé pracovní listy byly ohodnoceny nejen samostatně, ale byl také vyhodnocen 

celkový názor respondentů experimentální skupiny na pracovní listy. K tomuto 

vyhodnocení byly použity další položky dotazníku (Příloha 17). Kvantitativní vyjádření 

v procentech, která zde jsou prezentována, odpovídají průměrným výsledkům ze všech 

hodnocení pracovních listů u experimentální skupiny. Jednalo se o 400 odpovědí, 

nicméně některé odpovědi mohly být získány od stejných žáků za předpokladu, že tito 

žáci pracovali s více než jedním pracovním listem. 

Položka 1 „Pracovní listy ve výuce chemie využíváte přibližně“ si kladla za cíl, 

zmapovat frekvenci využití pracovních listů ve výuce. Jak je zřejmé z grafu 23, nepatří 

pracovní listy mezi pravidelný aktivizující prvek ve výuce. Pouze 12 % respondentů 

uvedlo, že pracovní listy používají ve výuce jednou nebo dvakrát za týden, naproti tomu 

méně než jedenkrát měsíčně využívá ve výuce pracovní listy 41 % respondentů. 

37 % respondentů odpovědělo, že ve výuce nevyužívají pracovní listy vůbec. Stejná 

otázka byla položena také pedagogům, kteří vyučují chemii u žáků z experimentální 

skupiny, ale návratnost odpovědí byla velmi malá, a tudíž odpovědi takto získané 

nemají patřičnou vypovídající hodnotu. 
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Graf 23 Využití pracovních listů ve výuce chemie 

 

Položka 2 v dotazníku „Úkoly v pracovním listě byly zadány srozumitelně“ si kladla za 

cíl zjistit názor žáků na srozumitelnost zadaných úloh. Z grafu 24 vyplývá, že 94 % 

respondentů se domnívá, že pracovní listy byly zadány srozumitelně. Ke stejnému 

názoru se přiklonili také učitelé, kteří byli osloveni zároveň s žáky, nicméně ani zde 

není možné, kvůli nízkému počtu odpovědí, přikládat jejich závěrům velký význam. 

10% 

7% 
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Graf 24 Srozumitelnost zadaných pracovních listů 

Položka 3 „Myslíte si, že pro Vás byly pracovní listy na procvičení učiva přínosem?“ 

zjišťovala názor žáků na přínosnost předložených pracovních listů ve vztahu 

k procvičení učiva. Z grafu 25 je zřejmé, že žáci pracovní listy za přínosné považovali, 

93 % odpovědělo na zmiňovanou otázku „ano“. Zde je bez korektury uvedeno několik 

reálných žákovských odpovědí na otázku, v čem pro ně byly pracovní listy přínosem. 

 „myslím si, že pracovní listy jsou pro výuku velikým přínosem“ 

 „procvičila jsem si dané učivo, ale některé věci jsem si musela dohledat na 

internetu“ 

 „pomohlo mi to si zopakovat probrané učivo“ 

 „srozumitelně podané otázky a možnost zopakovat si potřebné učivo“ 

 „některé zadané úlohy jsme přesně nebrali ve škole“ 

 „pracovní list byl velkým přínosem k zopakování učiva“ 

 „nebaví mě to“ 

 „pěkné, ale těžké“ 

 „pracovní list byl shrnutím látky a srozumitelně vypracovaný“ 

 „byl určitě dobrý na zopakování, ale máme chemii pouze 1 týdně, takže některé 

otázky byly pro mě složité“ 

 „moc zdlouhavé, po čase jsem ztratila zájem pokračovat“ 

 „text byl srozumitelný a přínosný, pomohl mi zopakovat si danou látku“ 

94% 

6% 

ano

ne
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 „dobré pro zopakování, objasnění nebo naučení nových věcí, ale některé věci jsme 

si neříkali“ 

 „přišlo mi to jako skvělé procvičení a navíc i jako učební materiál, ale ne všechno 

jsem věděla a musela jsem si to vyhledat na internetu“ 

 „byl to dobrý zdroj na procvičení“ 

 „celý pracovní list sloužil jako poměrně kvalitní kontrola co jsme se za celé čtvrtletí 

naučili“ 

 „pracovní list mi pomohl porozumět částem, kterým jsem nerozuměla“ 

 

 

Graf 25 Přinos pracovních listů pro procvičení učiva 

V poslední sledované položce „Ohodnoťte prezentované pracovní listy známkou 1 až 5, 

přičemž význam odpovídá školnímu hodnocení.“ žáci hodnotili každý pracovní list 

známkou. V grafu 26 je patrné srovnání všech průměrných hodnocení předložených 

pracovních listů. Nejlépe hodnocený byl pracovní list týkající se vitamínů s průměrnou 

známkou 1,29, nejhůře hodnocený byl pracovní list k bílkovinám s průměrnou známkou 

1,96. Celková průměrná známka ze všech čtyř pracovních listů byla 1,73, což lze 

považovat za příznivou odezvu u žáků. 

93% 

7% 

ano

ne
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Graf 26 Průměrné známky jednotlivých pracovních listů 
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6 Diskuze výsledků 

Problematika výuky chemie na zdravotnické škole je téma, které zatím nebylo v rámci 

žádných výzkumu šířeji rozpracováno. Z tohoto důvodu není možné výsledky získané 

v rámci disertační práce konfrontovat s jinými závěry. Existují sice výzkumy, které se 

zabývají výukou chemie na středních odborných školách, například práce Čtrnáctové 

a Zajíčka (2010)
133

, Ruska (2011, 2013)
134,135

, nicméně většina oborů zde vyučovaných 

má mnohem nižší hodinové dotace chemie než je tomu na zdravotnických školách, 

a také se u absolventů těchto oborů nepředpokládá další chemické, či jiné přírodovědné 

vzdělávání. 

Disertační práce se zabývá problematikou výuky chemie na zdravotnických školách 

v České republice. Autorka na tomto typu škol pracuje a informace z praxe se staly 

součástí a podkladem pro formulaci výzkumného problému. Práce se zabývá schopností 

žáků aplikovat znalosti získané při studiu chemie do odpovědí na konkrétní otázky 

zaměřené na zdravotnictví. Rozsah požadovaných znalostí byl stanoven dle RVP. Do 

hlavní části výzkumu byli zapojení žáci oboru zdravotnický asistent, nutriční asistent 

a laboratorní asistent. Všechny tyto obory mají RVP chemie nastaveny ve stejném 

rozsahu, byť využití chemie se napříč jednotlivými obory liší. Specifikum těchto oborů 

spočívá v pracovní náplni jednotlivých zdravotnických pracovníků. Na základě 

zkušeností vyučujících byly vypracovány ŠVP , které zohledňují ve všech předmětech 

propojení s praxí.  

Obor zdravotnický asistent je obor, který má nejmenší zjevné propojení praxe s chemií. 

Žáci uplatňují znalosti z chemie hlavně při ředění roztoků v předmětech ošetřovatelství, 

ošetřovatelské postupy a v dalších. V průběhu studia se také setkají v různých 

předmětech s biochemií, která je však více rozvíjena především v navazujícím studiu na 

vyšší či vysoké škole. Jak bylo autorkou zjištěno z dostupných ŠVP, hodinová dotace 

chemie u oboru ZA se pohybuje mezi 3 - 4 hodinami za studium. Konkrétní hodinové 

dotace u jednotlivých škol jsou uvedeny v kapitole 3.1.1 v tabulce (Tab. 2). 

Žáci oboru laboratorní asistent patří mezi ty, kteří mají ze zmiňovaných oborů největší 

hodinovou dotací chemie. Kromě základního chemického bloku, který je realizován 

                                                 
133

 ČTRNÁCTOVÁ, ZAJÍČEK, ref. 4 
134

 RUSEK, ref. 83 
135

 RUSEK, Martin. Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in educatione [online]. 2013, 

4(1), 33-47 [cit. 2017-10-06]. ISSN 1804-7106. Dostupné z: 

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/43/41 
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v prvních dvou ročnících, mají žáci ještě další chemické předměty - analytickou chemii, 

biochemii, klinickou biochemii a mnohdy i fyzikální chemii. Chemie patří ke stěžejním 

předmětům celého studia, a to nejen na střední škole, ale také v navazujícím studiu na 

vyšší a vysoké škole. Hodinové dotace věnované chemii se pohybují mezi 

6 - 10 hodinami za studium, konkrétně jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3) v kapitole 3.2.1. 

Posledním analyzovaným oborem byl obor nutriční asistent. Hodinová dotace chemie se 

u tohoto oboru pohybuje kolem 4 hodin za studium. Jednotlivé hodinové dotace jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 4) v kapitole 3.3.1. Nutriční asistenti mají ve vzdělávacím 

plánu kromě chemie obecné, anorganické a organické také biochemii a potravinářskou 

chemii. V navazujícím studiu na vyšší a vysoké škole mají tito studenti pak také chemii 

v již zmíněných zaměřeních.  

Při výuce chemie, která patří do oblasti přírodovědného vzdělávání, jsou kladeny důrazy 

na mezipředmětové vztahy. Nejedná se jen o propojení s biologií a fyzikou, které jsou 

také součástí přírodovědného vzdělání, ale je možné nalézt propojení také 

s matematikou (základní výpočty). Zapomenout však nelze ani na propojení 

s odbornými předměty. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o ošetřovatelství, 

ošetřovatelské postupy, biochemie, klinická biochemie, potravinářská chemie a další. 

 Diskuze k první fázi výzkumu 6.1

Disertační práce byla realizována ve dvou na sebe navazujících krocích. 

Záměrem  první fáze výzkumu, do které se zapojilo 176 žáků oboru laboratorní asistent 

a zdravotnický asistent, bylo zjistit, jaký názor mají žáci na využití chemie v praxi, jaké 

výukové metody preferují a jaké metody jsou reálně ve výuce používány. Výsledky této 

fáze poskytly odpověď na následující výzkumné otázky.  

O1: Jaký názor mají žáci zdravotnických škol, v závislosti na studovaném oboru, 

na využití učiva chemie ve zdravotnické praxi? 

Při vyhodnocení odpovědí z dotazníku (Příloha 3), který byl k této části výzkumu 

sestaven, bylo jednoznačně prokázáno, že žáci vnímají důležitost chemie pro jejich 

budoucí povolání. Pozitivně odpovědělo přes 97 % respondentů u oboru laboratorní 

asistent a 77,8 % respondentů u oboru zdravotnický asistent, negativně odpovědělo 

1,47 % u oboru laboratorní asistent a 3,7 % u oboru zdravotnický asistent. Uplatnění 

chemie v oboru nezaznamenalo 1,47 % žáků oboru laboratorní asistent a 18,52 % žáků 

oboru zdravotnický asistent. Důležitým faktorem, který ovlivňuje odpovědi 
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laboratorních asistentů je jistě fakt, že tito žáci mají od začátku studia mnohem více 

chemie nejen v teoretické rovině, ale také v rovině praktické. Zdravotničtí asistenti mají 

výuku realizovanou spíše teoretickou formou a praktická laboratorní cvičení jsou na 

většině škol v menšině. 

O2: Jak jsou využívány učebnice ve výuce chemie a jaká je jejich provázanost se 

zdravotnickou praxí? 

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že 29 % z 68 laboratorních asistentů a 22 % ze 

108 zdravotnických asistentů zapojených do šetření ve výuce nepoužívá žádné výukové 

materiály. Ostatní respondenti zmínili využití výukových materiálů ve výuce, přičemž 

57 % z nich uvedlo přímo využití učebnic. Větší propojení chemie s praxí vnímali 

v učebnicích laboratorní asistenti, naproti tomu žádné propojení vnímalo více 

zdravotnických asistentů. Malé propojení uvádělo 38 % laboratorních asistentů a 43,5 % 

zdravotnických asistentů. 

O3: Existuje shoda v metodách, které preferují žáci a které používají učitelé? 

Jak již bylo zmíněno dříve, je třeba žáky zaujmout a pro přírodovědné vzdělávání 

nadchnout. Žáci mají představy o tom, jaké metody by ve výuce uvítali, nicméně jejich 

názory nekorespondují s tím, jaké metody využívají ve výuce pedagogové. Žáci 

preferují metody názorné a praktické, kdežto ve výuce se setkávají ze strany vyučujících 

převážně s metodami slovními.  

V návaznosti na výzkumnou otázku O3 byla formulována hypotéza H1. 

H1: Četnosti žáků, kteří preferují vyjmenované výukové metody, jsou rozdílné.  

Jejím testováním proti nulové hypotéze bylo potvrzeno, že rozdíly mezi četnostmi, které 

byly stanoveny pro jednotlivé metody, jsou statisticky významné na hladině 

významnosti 5 %. Nejvíce preferovanými metodami u žáků jsou metody názorné 

a nejméně metody slovní. 

Při komplexním pohledu na odpovědi respondentů lze konstatovat, že chemii 

laboratorní asistenti vnímají v celkovém měřítku pozitivněji než zdravotničtí asistenti. 

Vidí totiž její větší uplatnění ve své praxi a rozsáhlejší propojení. Žáci obou oborů se při 

dotazu na preferenci výukových metod přiklonili k metodám názorným, avšak ve výuce 

se ze strany pedagogů setkávají spíše s metodami slovními. Respondenti se shodli také 

na tom, že by uvítali více chemických materiálů se zdravotnickou tématikou. 
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Součástí tohoto výzkumu bylo také hodnocení frekventovaných učebnic. Mezi 

nejčastěji používané patří učebnice autorů Honzy, Marečka „Chemie pro čtyřletá 

gymnázia“, ve zde zmiňovaných studiích je tato učebnice považována za vyhovující 

z pohledu rozsahu a diferenciace učiva, nicméně nejsou v ní uplatněny mezipředmětové 

vztahy. Další učebnice používané na zdravotnických školách jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 1 - str. 22). Mimo učebnice Odstrčila „Chemie pro zdravotnické školy I. a II. díl“ 

nejsou na trhu dostupné další učebnice, které by se věnovaly přímo výuce chemie na 

zdravotnické škole. Toto považují pedagogové, hlavně všeobecně - vzdělávající, za 

problém, neboť zařazení chemie do konkrétního zdravotnického oboru musejí 

dohledávat a studovat sami. Toto zjištění se stalo výchozím bodem pro další fázi 

výzkumu. 

 Diskuze k druhé fázi výzkumu 6.2

Ve druhé fázi výzkumu byly použity pracovní listy a vědomostní didaktické testy. Celá 

realizace probíhala online formou z toho důvodu, aby byli spolupracující pedagogové 

co nejméně zatíženi. Do výzkumu byly zapojeny zdravotnické školy z celé České 

republiky. Jako téma testů a pracovních listů byly zvoleny přírodní látky, konkrétně 

sacharidy, lipidy, bílkoviny a vitamíny. Toto téma bylo zvoleno s přihlédnutím 

k zaměření zdravotnických škol a také na základě výzkumu Ruska (2013), z kterého 

vyplynulo, že žáky na středních odborných školách, kromě laboratorních prací 

a pokusů, nejvíce zaujala témata, která spadají do okruhu „praktické poznatky do 

života“.
136

 

Ve výzkumu byly stanoveny dvě skupiny - kontrolní a experimentální. Experimentální 

pracovala s pracovními listy a poté vyplňovala test, kontrolní skupina vyplňovala pouze 

vědomostní test. Žáci obou skupin měli testy přístupné online způsobem poté, co dané 

téma probrali ve výuce. Předpokladem, který se v rámci práce potvrdil, bylo, že žáci 

kteří měli k dispozici pracovní list, dosáhli v testu lepšího hodnocení. Předpoklad 

vycházel z autorčiných zkušeností s výukou na tomto typu školy a také z výzkumu 

realizovaném Šlégrovou (1993), z jehož výsledků je zřejmé, že vhodně připravený 

pracovní list může ovlivnit kvalitu dosažených dovedností a vědomostí žáků.
137
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V této fázi výzkumu byly stanoveny následující hypotézy a výzkumné otázky, které se 

zabývaly nejen srovnáním úspěšnosti žáků obou skupin v jednotlivých testech, ale také 

hodnocením pracovních listů a preferencemi žáků ve vztahu k úlohám použitým 

v těchto listech. 

O4: Je možné identifikovat rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou žáků 

ve výsledcích jednotlivých vědomostních didaktických testů? 

H2: Průměrný počet bodů dosažených v testu z bílkovin se bude v obou skupinách 

lišit. 

H3: Průměrný počet bodů dosažených v testu z lipidů se bude v obou skupinách 

lišit. 

H4: Průměrný počet bodů dosažených v testu ze sacharidů se bude v obou 

skupinách lišit. 

H5: Průměrný počet bodů dosažených v testu z vitamínů se bude v obou skupinách 

lišit. 

Testováním byly hypotézy H2 - H5 statisticky potvrzeny na hladině významnosti 5 %. 

Ověření hypotéz proběhlo F-testem a t-testem. Jednotlivé parametry testových kritérii 

a výsledky testování jsou uvedeny v tabulce (Tab. 23). 

Tab. 23 Parametry pro statistické testování hypotéz (F-test, t-test) 

 F-test t-test závěr 

testování 
 F Fkrit 

závěr  

F-testu 
t tkrit 

závěr  

t-testu 

Bílkoviny 1,217 0,673 F > Fkrit   -5,044 1,972 │t│ > tkrit   H2 potvrzena 

Lipidy 1,969 0,673 F > Fkrit   -7,042 1,972 │t│ > tkrit   H3 potvrzena 

Sacharidy 2,253 0,673 F > Fkrit   -4,973 1,972 │t│ > tkrit   H4 potvrzena 

Vitamíny 1,080 0,673 F > Fkrit   -3,216 1,972 │t│ > tkrit   H5 potvrzena 

 

Po vyhodnocení hypotéz H2 - H5, bylo možno zformulovat odpověď na úvodní 

výzkumnou otázku „Je možné identifikovat rozdíly mezi kontrolní a experimentální 

skupinou žáků ve výsledcích jednotlivých vědomostních didaktických testů?“ 

Vzhledem k tomu, že hypotézy byly ve všech případech potvrzeny, je možné 

identifikovat rozdíly mezi kontrolní a experimentální skupinou žáků ve výsledcích 

vědomostních didaktických testů. 
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V tabulce (Tab. 24) jsou pro přehlednost uvedeny jednotlivé průměrné hodnoty bodů 

dosažené kontrolní a experimentální skupinou.  

Tab. 24 Srovnání průměrného počtu bodů dosaženého v testech u kontrolní a experimentální skupiny 

Skupina 
Průměrný počet bodů dosažených v testech: 

Bílkoviny Lipidy Sacharidy Vitamíny 

Kontrolní  7,85 8,91 9,13 10,89 

Experimentální 10,77 12,32 11,37 12,55 

Bodový přírůstek 2,92 3,41 2,24 1,66 

% nárůst 37,19 38,27 24,53 15,24 

 

Jak je z výsledků patrné, ve všech řešených testech dosáhli žáci experimentální skupiny 

lepších výsledků. Tito žáci pracovali s pracovními listy až po probrání učiva, tedy ve 

fázi fixace učiva. Vzhledem k ustálenému pojetí fází vyučovacího procesu lze 

předpokládat, že fixace učiva proběhla v obou skupinách žáků, nicméně při používání 

pracovních listů žáci prováděli fixaci uvědoměle a svým vlastním tempem, měla tedy 

pro ně větší pozitivní význam, což se následně projevilo v testech. Podobný trend 

s dosažením lepších výsledků při použití pracovních listů lze sledovat i v zahraničí.
138

 

Tab. 25 Průměrné hodnocení žáků na konci 1. ročníku - srovnání kontrolní a experimentální skupiny 

Skupina Bílkoviny Lipidy Sacharidy Vitamíny 

Kontrolní  2,41 2,38 2,36 2,41 

Experimentální 2,58 2,46 2,69 2,40 

 

Z tabulky (Tab. 25) je patrné, že obě hodnocené skupiny měly vždy přibližně stejné 

průměrné hodnocení z chemie na konci 1. ročníku, dokonce experimentální skupina 

měla hodnocení nepatrně horší, není tedy možné přisuzovat lepší výsledky dosažené 

v testu lepšímu školnímu prospěchu.  

Největšího zlepšení dosáhli žáci experimentální skupiny u testu z lipidů a nejmenšího 

u testu z vitamínů. Z analýzy odpovědí vyplynulo, že největší problém žákům činilo 

správně odpovědět na otázky s vícenásobnou odpovědí. Tento fakt je dán tím, že jsou 

zvyklí na testové otázky pouze s jednou správnou možností. Více správných odpovědí 

měla kontrolní skupina u otázek, které byly nějakým způsobem spojeny také s dalšími 

předměty, jako například otázky týkající se aterosklerózy či diabetu. 

                                                 
138

 BAKIRCI, Hasan et al. The effects of simulation technique and worksheets on formal operational 

stage in science and technology lessons. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2011, (15),  

1462–1469. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811004903 
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U všech testů byly hodnoceny také další parametry, jako je obtížnost úloh 

a tetrachorické koeficienty úloh. V tabulce (Tab. 26) jsou pro srovnání uvedeny nejnižší 

a nejvyšší hodnoty obtížnosti úloh u všech testů. Jak je z ní patrné, u žáků 

experimentální skupiny byly výsledky nižší, tzn., že pro ně úlohy nebyly obtížné. Při 

dohledání otázek, které mají Q nejvyšší v každém testu, se jednalo převážně o úlohy 

s vícenásobnou odpovědí a uspořádací úlohy. 

Tab. 26 Nejnižší a nejvyšší hodnoty obtížnosti pro jednotlivé testy - srovnání kontrolní a experimentální 

skupiny 

 Kontrolní skupina Experimentální skupina 

 nejmenší Q největší Q nejmenší Q největší Q 

Bílkoviny 19 85 2 50 

Lipidy 8 68 4 45 

Sacharidy 13 82 4 80 

Vitamíny 12 56 3 45 

 

Ke zmiňovaným testům se vztahovala také výzkumná otázka: 

O5: Existuje vztah mezi školním prospěchem a průměrným počtem bodů 

dosaženým v jednotlivých testech? 

Předpokladem bylo, že nejlepších výsledků dosáhnou v obou skupinách žáci, kteří byli 

hodnoceni na konci 1. ročníku stupněm výborný. Tento předpoklad se však nepotvrdil, 

neboť u kontrolní skupiny dosáhli žáci hodnoceni stupněm dobrý lepších výsledků ve 

všech testech, s výjimkou testu na sacharidy.  Důvodem může být fakt, že „jedničkáři“ 

jsou často pod tlakem, aby vždy správně odpověděli, nebo se učí učivo zpaměti, což 

muže ovlivňovat jejich logický úsudek, který je často u testů důležitý. Naproti tomu 

„trojkař“ neočekává perfektní výsledek a průměr je pro něj dobrý, většinou se nemusí 

příliš snažit, aby dosáhl svých výsledků. Z tabulky (Tab. 27) vyplývá, že všichni žáci 

v experimentální skupině, ve vztahu k určitému klasifikačnímu stupni, dosáhli lepších 

výsledků než žáci kontrolní skupiny. Nejlepšího zlepšení dosáhli „čtyřkaři“ u všech 

testů, s výjimkou testu na vitamíny. Dá se předpokládat, že při uvědomělé práci 

s pracovními listy si i žáci z této skupiny zapamatovali více poznatků, než při pouhém 

opakování s pedagogem ve třídě. Jedná se většinou o žáky, kteří nemají velkou motivaci 

ve třídě pracovat či jsou velmi málo aktivní, nicméně domácí úkoly zpracovávají, a tím 

si poznatky fixují. Lze tedy předpokládat, že se zapojili také do práce s pracovními listy.  
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Tab. 27 Srovnání průměrného počtu dosažených bodů v závislosti na známce u kontrolní a experimentální 

skupiny 

  Bílkoviny Lipidy Sacharidy Vitamíny 

zn
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a 
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n
t.

 

ex
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%
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1 7,91 11,63 47,03 8,38 12,91 54,06 10,78 12,83 19,02 10,14 13,2 30,18 

2 7,86 10,63 35,24 8,18 12,93 58,07 8,53 11,49 34,70 11,15 14,63 31,21 

3 8,65 11,55 33,53 10,4 11,89 14,33 9,68 11,35 17,25 11,32 11,33 0,09 

4 4 6,4 60,00 6,43 11,11 72,78 6,6 10,63 61,06 9,11 9,27 1,76 

 

Mimo testů byly v rámci výzkumu hodnoceny také pracovní listy a úlohy, které v nich 

byly obsaženy. Byly formulovány hypotézy, jejichž platnosti byly ověřeny testováním, 

a byly také vytvořeny výzkumné otázky. 

H6: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o bílkovinách 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny. 

H7: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o lipidech 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny. 

H8: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o sacharidech 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny. 

H9: Vypočítaný Kendallův koeficient pro úlohy z pracovního listu o vitamínech 

vypovídá o shodě mezi hodnocením jednotlivých žáků experimentální skupiny. 

Kendallův koeficient (W), který byl u hypotéz H6 - H9 testován na hladině významnosti 

5 %, prokázal, že žáci nepreferovali žádnou z úloh, které byly v pracovních listech 

použity. Jednotlivé parametry testových kritérii a výsledky testování jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 28). 

Tab. 28 Parametry pro statistické testování hypotéz (Kendallův koeficient, chí-kvadrát) 

 W X
2
 X

2
 krit Shrnutí Závěr testování 

Bílkoviny 0,053 16,044 7,815 X
2
 > X

2
krit H6 potvrzena 

Lipidy 0,131 39,324 7,815 X
2
 > X

2
krit H7 potvrzena 

Sacharidy 0,145 57,856 9,488 X
2
 > X

2
krit H8 potvrzena 

Vitamíny 0,063 31,377 11,070 X
2
 > X

2
krit H9 potvrzena 

 

Nicméně na základě pořadí, které žáci jednotlivým úlohám přidělili, lze formulovat 

odpovědi na následující výzkumné otázky.  
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O6: Jaké typy úloh patří u žáků zdravotnických škol mezi oblíbené? 

Z analýzy žákovských odpovědí vyplynulo, že mezi nejoblíbenější typy úloh patří 

křížovky, doplňovačky, případně úlohy na vytváření správných dvojic. 

O7: Jaké typy úloh hodnotí žáci zdravotnických škol jako obtížné? 

Jako obtížné hodnotili žáci ty typy úloh, kde museli v textu nacházet chyby a opravovat 

je, případně pokud museli informace z textu použít k dalšímu řešení. Bohužel toto jsou 

přesně typy úloh, které se vyskytují v maturitních testech. 

Shrnutím poznatků získaných během výzkumu lze říct, že žáci zvládají odpovídat na 

jednoduché otázky velmi dobře. Pokud je požadovaná pouze jedna odpověď, nemívají 

s tím žáci problém, zvláště pokud se jedná o poznatky, se kterými se setkali ve více 

předmětech. Pokud se však jedná o otázky s vícenásobnou odpovědí, případně o otázky 

řadící, mívají žáci problém s tím, vybrat všechny správné odpovědi, případně sestavit 

správné pořadí všech položek. Velmi často také žáci poznatky pouze memorují 

a nesnaží se pochopit hlubší význam, případně souvislosti. Pokud je tedy v testu 

položena otázka, která řeší problematiku přesně tak, jak byla řešena ve výuce, žáci 

většinou zvládnou správně odpovědět. Pokud je však otázka formulována jinak, či 

z jiného úhlu, mívají žáci s odpovědí problém. Jako příklad lze uvést otázky, které byly 

součástí pracovních listů k lipidům nebo k vitamínům, a přesto je žáci experimentální 

skupiny nedokázali v testu správně zodpovědět. 

 Doporučení pro praxi 6.3

Při uplatňování získaných výsledků v praxi je potřeba mít neustále na paměti, s jakými 

žáky je možné se na zdravotnických školách setkat. Žáci, kteří se na tuto školu hlásí, 

budou pracovat v pomáhajících profesích, většinou tedy spíše inklinují k předmětům 

humanitním než k přírodovědným. Dalším faktorem, který by měl hrát roli v přístupu 

k výuce chemie je fakt, že vzhledem k vývoji demografické křivky se na střední 

odborné školy dostávají žáci s horším prospěchem, než tomu bylo dříve. Je tedy 

nezbytná správná volba používaných výukových metod, forem a dodržování 

didaktických zásad. 

S ohledem na využití chemie v praxi by měla také výuka tematicky směřovat ke 

konkrétnímu oboru. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o zdravotnické obory a k tomu, 

že na vysoké školy tohoto zaměření bývají přijímací zkoušky z biochemie, by bylo 
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vhodné zaměřit výuku tímto směrem, třeba i na úkor zestručnění či omezení některých 

kapitol, které pro budoucí zdravotnické pracovníky potřebné nejsou.  

V průběhu výzkumu byli kolegové dotazování, zda by uvítali materiály zaměřené přímo 

na zdravotnické školy. Většina z nich odpověděla kladně, a právě kapitolu přírodních 

látek navrhovali jako vhodnou pro toto zpracování. Pracovní listy se jeví jako vhodná 

forma podpory výuky chemie, často s motivujícím faktorem. Pokud žáci vědí, že 

vyplnění pracovních listů bude odpovídajícím způsobem zahrnuto do hodnocení 

předmětu, ať už při zkoušení, psaní testů či při pouhém vyplnění a odevzdání, mají 

vyšší motivaci pracovní list vypracovat. Tento fakt zmínění pedagogové také potvrzují. 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, zda jsou žáci střední zdravotnické školy schopni používat své 

znalosti, dovednosti a návyky získané studiem chemie v 1., a případně v 2. ročníku 

střední školy v odborných souvislostech, které jsou velmi často propojeny s přírodními 

látkami. Téma bylo zvoleno na základě autorčiných zkušeností s výukou na tomto typu 

škol, kdy žáci často berou výuku přírodních věd jako zbytečnost, a donutit je ke 

spolupráci je často velkým problémem. Výuce přírodovědných předmětů na SZŠ se 

v odborné literatuře věnuje málo prostoru, učitelé učí podle učebnic chemie se 

všeobecným zaměřením. Nejfrekventovanější učebnicí, kterou používají, je „Chemie 

pro čtyřletá gymnázia“ Marečka a Honzy. Přivítali by však vhodné pracovní listy 

s mezipředmětovými vztahy, které by vhodně doplnily jejich výuku o poznatky se 

zdravotnickou problematikou. 

Výše zmíněné informace byly získány v 1. fázi výzkumu, ve které byl sestaven dotazník 

mapující výuku chemie na středních zdravotnických školách v České republice. 

Dotazník byl distribuován elektronicky a bylo analyzováno 176 odpovědi žáků oboru 

laboratorní asistent a zdravotnický asistent. Bylo zjištěno, že žáci si uvědomují alespoň 

částečně propojení chemie a zdravotnictví. Nicméně jako problematické se ukázalo to, 

že učitelé dostatečně nepropojují chemii s praxí. Zapojování zdravotnických poznatků 

může být pro mnohé vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů problémem. Taktéž 

v názorech na výukové metody se žáci s učiteli rozcházeli. Žáci preferovali metody 

názorné a praktické a učitelé upřednostňovali metody slovní. 

S žádostí o zapojení do 2. fáze výzkumu bylo osloveno celkem 53 zdravotnických škol, 

které poskytují vzdělávání alespoň v jednom zdravotnickém oboru zakončeném 

maturitní zkouškou, tedy oboru s M-kódem. Školy byly rovnoměrně rozděleny do dvou 

skupin, kontrolní a experimentální, přičemž při rozdělení hrály roli nabízené obory 

a také lokalita. Ve druhé fázi výzkumu byly, v reakci na výsledky první fáze, připraveny 

materiály s přesahem do zdravotnické problematiky. Jednalo se o pracovní listy, které 

se v rozsahu RVP zabývaly problematikou přírodních látek, konkrétně bílkovinami, 

lipidy, sacharidy a vitamíny. Jedná se o oblast společnou pro všechny obory 

zdravotnických škol. S těmito pracovními listy pracovali žáci experimentální skupiny 

vždy po probrání určité kapitoly s učitelem. Byly tedy použity ve fázi fixační. Po 

zpracování těchto listů žáci odpovídali na otázky v příslušném vědomostním testu. Žáci 
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kontrolní skupiny vyplňovali po probrání učiva vždy jen vědomostní test. Výsledky 

obou skupin byly následně porovnávány. Předpoklad z počátku výzkumu, že použití 

pracovních listů bude mít pozitivní vliv na výkony žáků, byl potvrzen. Při porovnávání 

výsledků bylo statisticky prokázáno, že žáci experimentální skupiny dosahovali 

v testech prokazatelně lepšího hodnocení. Lze tedy konstatovat, že pro žáky středních 

zdravotnických škol byly pracovní listy dobrým pomocníkem při studiu a ve fixační fázi 

také dobrým průvodcem. Aktivní prací s tématy, které se dotýkají jejich profese, si 

zafixovali získané vědomosti a znalosti, které následně využili v testech.  

Žáci experimentální skupiny se vyjadřovali také k jednotlivým pracovním listům, 

a úkolům v nich. Pracovní listy měli ohodnotit škálou v rozsahu 1 – 5, přičemž její 

význam odpovídal školnímu hodnocení. Nejlépe hodnocen byl pracovní list týkající se 

vitamínů s průměrnou známkou 1,29, lipidy dosáhly známky 1,74, sacharidy získaly 

hodnocení 1,92 a nejhůře hodnocený byl pracovní list k bílkovinám s průměrnou 

známkou 1,96. Z úloh obsažených v pracovních listech se žákům nejvíce zamlouvaly 

různé křížovky či spojování do dvojic či trojic, neoslovila je však obecně práce s textem 

- opravy chyb v textu, hledání odpovědí na otázky atd., což je, mj. důkazem, že žáci 

v prvních letech střední školy neumějí pracovat s textem. 

Pracovní listy, které jsou výstupem z této práce, jsou k dispozici vyučujícím zapojeným 

do výzkumu. Autorka plánuje pokračovat v tvorbě dalších pracovních listů na téma 

přírodních látek. Již jsou rozpracované listy k nukleovým kyselinám a některým 

metabolismům, nicméně autorčiným záměrem je připravit kompletní sérií pracovních 

listů k přírodním látkám určeným zdravotnickým školám. 

Závěrem lze říci, že všechny cíle, které byly na začátku práce vytyčeny, byly splněny. 

Byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky a statisticky byly zhodnoceny stanovené 

hypotézy. 
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Příloha 1: Seznam škol pro analýzy počtů hodin 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem 

 Střední zdravotnická škola Kroměříž 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno 

 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice 

 Střední zdravotnická škola Prostějov 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1 

 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 

 



 

Příloha 2: Seznam zapojených škol do první fáze výzkumu 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Cheb  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec 

 Střední zdravotnická škola Turnov 

 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou  

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava 



 

Příloha 3: Dotazník 

1) Jsem žákem SŠ 

a) 1. ročník 

b) 2. ročník 

2) Studuji obor: 

a) ZA 

b) LA 

c) AZT 

d) NA 

e) LY 

f) Jiné (jaké?) 

3) K chemii mám vztah: 

a) pozitivní, mám ji rád 

b) negativní, nemám jí rád 

c) neutrální, nevadí mi 

4) Chemie je na přípravu do hodiny: 

a) náročná, vyučující má vysoké nároky 

b) nenáročná, vyučující chce pouze základní informace 

c) do chemie se nepřipravuji 

5) Pro výklad chemie jsou použity převážně následující metody: 

a) Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním 

textem) 

b) Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, 

pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická) 

c) Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, 

grafické a výtvarné činnosti) 

d) Jiné (jaké?) 

6) Kterou metodu upřednostňuji: 

a) Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním 

textem) 

b) Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, 

pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická) 

c) Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, 

grafické a výtvarné činnosti) 

d) Jiné (uveďte jaké) 

7) Má, dle Vašeho názoru, chemie uplatnění ve Vašem oboru? 

a) ano, má 

b) ne, nemá 

c) ještě jsem to nezaznamenal 

8) Aplikuje vyučující probrané učivo obecně do zdravotnictví? 

a) ano (pokračujte na otázku 10) 

b) ne (pokračujte na otázku 11) 



 

9) Jakým způsobem dochází v hodinách chemie k aplikaci poznatků do 

zdravotnictví? 

......................................... 

10) Používáte ve výuce chemie učební materiály? 

a) ano (pokračujte na otázku 12) 

b) ne (pokračujte na otázku 13) 

c) občas (pokračujte na otázku 12) 

11) Je v těchto materiálech využito propojení se zdravotnictvím? 

a) ano 

b) ne 

c) velmi málo 

12) Uvítali byste pracovní materiály, ve kterých by bylo více aplikací chemie do 

zdravotnictví? 

a) ano (pokračujte na otázku 14) 

b) ne, není to nutné (konec dotazníku) 

13) Upřednostňujete studijní materiály: 

a) v tištěné podobě (učebnice, skripta) 

b) v online podobě 

c) žádné, preferuji pouze výklad učitele 

 



 

Příloha 4: Seznam zapojených škol do druhé fáze výzkumu 

Kontrolní skupina 

 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o, Brno 

 Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace 

 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vsetín 

 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 

 Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s. 

 Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková 

organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I 

 Střední zdravotnická škola Kroměříž 

 Střední zdravotnická škola, Beroun 

 Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Pardubice 

 Střední zdravotnická škola, Písek 

 Střední zdravotnická škola, Praha 10 

 Střední zdravotnická škola, Svitavy 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4 

 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice 



 

 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková 

organizace 

Experimentální skupina 

 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha 2 

 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace 

 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 

škola, Chomutov, příspěvková organizace 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace 

 Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, 

Husova 3 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, příspěvková 

organizace 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň 

 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 Střední zdravotnická škola, Hranice 

 Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec 

 Střední zdravotnická škola, Prostějov 

 Střední zdravotnická škola, Šumperk 

 Střední zdravotnická škola, Tábor 



 

 Střední zdravotnická škola, Turnov, příspěvková organizace 

 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1 

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková 

organizace 

  



 

Příloha 5: Test - Bílkoviny 

1) U peptidů rozeznáváme: 

a) R-konec a A-konec 

b) L-konec a K-konec 

c) O-konec a N-konec 

d) N-konec a C-konec 

2) Zatrhněte všechny esenciální 

aminokyseliny: 

a) serin 

b) lysin 

c) histidin 

d) kyselina glutámová 

e) tryptofan 

f) asparagin 

g) glutamát 

3) Peptidová vazba vzniká reakcí: 

a) poloacetalového hydroxylu a další 

skupiny -NH2 

b) skupiny COOH a skupiny -NH2 

c) poloacetalového hydroxylu a skupiny 

–COOH 

d) skupiny -NH2 a skupiny –C=O 

4) Bílkoviny mají funkci (vyberte všechny 

správné odpovědi): 

a) transportní 

b) stavební 

c) řídící 

d) energetickou 

e) ochrannou 

5) Ornithinový cyklus: 

a) je proces odbourávání bílkovin 

b) je proces odbourávání amoniaku 

c) je proces syntézy bílkovin 

d) je proces syntézy amoniaku 

6) Aminokyseliny obsahují tyto dvě 

charakteristické funkční skupiny: 

a) –COOH a –NH3 

b) –COOH a -NH2 

c) -NH2 a –C=O 

d) -NH2 a -CH=O 

7) Při denaturaci bílkovin: 

a) se ničí primární a sekundární struktura 

bílkovin 

b) se ničí terciální a kvartérní struktura 

bílkovin 

c) štěpí se glykosidické vazby 

d) se ničí všechny struktury s výjimkou 

primární 

8) Aminokyseliny jsou: 

a) substituční deriváty karboxylových 

kyselin 

b) funkční deriváty karboxylových 

kyselin 

c) substituční deriváty kyseliny dusičné 

d) funkční deriváty kyseliny dusičné 

9) Zdrojem síry pro člověka je 

aminokyselina: 

a) cystein 

b) trypsin 

c) alanin 

d) glycin 

10) Šroubovice - helix, je označení pro: 

a) primární strukturu bílkovin 

b) sekundární strukturu bílkovin 

c) terciální strukturu bílkovin 

d) kvarterní strukturu bílkovin 

11) Mezi složené bílkoviny patří: 

a) histony 

b) albuminy 

c) chromoproteiny 

d) globuliny 

12) Seřaďte podle délky řetězce od 

nejkratšího: 

a) bílkovina 

b) aminokyselina 

c) pentapeptid 

d) dipeptid 

13) Enzymy štěpící bílkoviny se nazývají: 

a) bilkonasy 

b) pronasy 

c) proteinasy 

d) aminasy 

14) Základní stavební jednotkou bílkovin jsou: 

a) nukleotidy 

b) nukleosidy 

c) anilinové kyseliny 

d) aminokyseliny 

15) Bílkovina fibrinogen ovlivňuje: 

a) trávení bílkovin 

b) srážení krve 

c) tvorbu moči 

d) množství hemoglobinu 



 

Příloha 6: Test - Lipidy 

1. Kyselina linolenová má 

a) 18 uhlíků a dvě dvojné vazby na 

9. a 12. uhlíku 

b) 18 uhlíků a tři dvojné vazby na 

9., 12. a 15. uhlíku 

c) 18 uhlíků a čtyři dvojné vazby 

na 9., 12. a 15. a 18. uhlíku 

d) 18 uhlíků a tři dvojné vazby na 

6., 9. a 12. uhlíku 

2. Esenciální mastná kyselina je: 

a) kys. linolenová 

b) kys. arachidonová 

c) kys. linolová 

d) kys. olejová 

3. Příčina vzniku aterosklerózy ? 

a) zvýšená hladina cholesterolu 

ukládajícího se v cévách  

b) snížená hladina cholesterolu 

ukládajícího se v cévách  

c) zvýšená hladina sacharidů 

ukládajících se v cévách  

d) zvýšená hladina aminokyselin 

ukládajících se v cévách  

4. Mezi jednoduché lipidy nepatří 

(vyberte všechny správné odpovědi) 

a) vosky 

b) fosfolipidy 

c) lipoproteiny 

d) acylcholesteroly 

e) acylglyceroly 

f) glykolipidy 

5. Mezi nenasycené vyšší mastné 

kyseliny nepatří: 

a) kyselina palmitová 

b) kyselina arachidonová 

c) kyselina olejová 

d) kyselina linolenová 

6. Triacylglyceroly se skládají z: 

a) glycerolu a fosfátu 

b) glycerolu a alkoholu 

c) glycerolu a vyšší mastné 

kyseliny 

d) glycerolu a esteru alkoholu 

7. Mezi nasycené vyšší mastné kyseliny 

patří: 

a) Kyselina palmitová 

b) Kyselina arachidonová 

c) Kyselina olejová 

d) Kyselina linolenová 

8. Lipoproteiny patří mezi: 

a) významné zdroje energie 

b) zásobní složky lipidů 

c) látky s transportní funkcí 

d) ochranné látky 

9. Odbourávání vyšších mastných 

kyselin v buňce se nazývá: 

a) Glykolýza 

b) Ornithinový cyklus 

c) Krebsův cyklus 

d) -oxidace 

10. U lipidů najdeme u: 

a) esterovou vazbu 

b) glykosidickou vazbu 

c) peptidovou vazbu 

d) disulfidové můstky 

11. Energetický zisk v kJ při 

odbourávání 1g lipidů je: 

a) 30 

b) 35 

c) 25 

d) 38 

12. Prostaglandiny, jsou oxidační 

produkty: 

a) kyseliny máselné 

b) kyseliny arachidonové 

c) kyseliny olejové 

d) kyseliny linolové 

13. Mezi složené lipidy patří: 

a) glykoproteiny 

b) lipoproteiny 

c) fosfoproteiny 

d) acylcholesteroly 

14. Fosfolipidy  

a) jsou hlavním zdrojem energie 

b) obsahují lipidovou a 

sacharidovou část 

c) tvoří součást membrány buňky 

d) jsou odpadním produktem 

metabolismu tuků 



 

15. Označte vzorec cholesterolu: 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 



 

Příloha 7: Test - Sacharidy 

1) Redukcí glukosy se získává látka 

používaná jako sladidlo. Jedná se o: 

a) sorbitol 

b) glykogen 

c) galaktosa 

d) glyceraldehyd 

2) Laktosa je složena z molekul: 

a) arabinosy a sacharosy 

b) fruktosy a glukosy 

c) glukosy a galaktosy 

d) fruktosy a sacharosy 

3) Podle počtu uhlíků řadíme glukosu 

mezi: 

a) hexosy 

b) pentosy 

c) tetrosy 

d) triosy 

4) Maltosa je disacharid, který je tvořen: 

a) glukosou a fruktosou 

b) dvěma glukosami 

c) glukosou a galaktosou  

d) není to disacharid 

5) Základní stavební jednotkou škrobu je: 

a) celulosa 

b) manosa 

c) inulin 

d) glukosa 

6) Sacharosa je disacharid, který je tvořen: 

a) dvěma glukosami 

b) glukosou a galaktosou 

c) glukosou a fruktosou 

d) je to monosacharid 

7) Seřaďte následující sacharidy podle 

délky řetězce od nejmenšího po 

nejdelší: 

a) ribosa 

b) škrob 

c) glukosa 

d) maltosa 

8) Vyberte z následující nabídky všechny 

monosacharidy: 

a) glukosa 

b) sacharosa 

c) laktosa 

d) škrob 

e) galaktosa 

f) fruktosa 

9) Fyziologické hodnoty glykémie na lačno 

jsou v rozsahu: 

a) hodnot 0,9–5,6 mmol/l  

b) hodnot 3,9–5,6 mmol/l  

c) hodnot 6,9–9,6 mmol/l  

d) hodnot 8,9–11,6 mmol/l  

10) Na odbourávání glukosy v krvi se 

podílí hormon: 

a) glukagon 

b) inzulín 

c) parathormon 

d) oxytocin 

11) Energetický zisk v kJ při odbourávání 

1g sacharidů je: 

a) 10 

b) 15 

c) 17 

d) 19 

12) Projevem diabetu je: 

a) zvýšenou hladinou škrobu v krvi 

b) zvýšenou hladinou glukosy v krvi 

c) sníženou hladinou glykogenu v krvi 

d) sníženou hladinou glukosy v krvi 

13) Stavební jednotka glykogenu je: 

a) glukosa 

b) galaktosa 

c) fruktosa 

d) manosa 

14) Fotosyntéza je pro člověka zdrojem: 

a) sacharidů 

b) kyslíku 

c) bílkovin 

d) lipidů 

15) Glykogen slouží v lidském organismu 

jako:  

a) okamžitý zdroj energie 

b) zdroj inzulinu 

c) zásobní zdroj sacharidů. 

d) má funkci stavební 

 



 

Příloha 8: Test - Vitamíny 

1) Lipofilní vitamíny: 

a) jsou rozpustné ve vodě 

b) jsou rozpustné v tucích 

c) jsou nerozpustné látky 

d) neexistují 

2) Hypovitaminóza je: 

a) snížené množství vitamínů 

b) zvýšené množství vitamínů 

c) úplný nedostatek vitamínů 

d) příznaky nadbytku vitamínu 

3) Riboflavin je vitamín: 

a) B1 

b) B2 

c) B5 

d) B6 

4) Kurděje jsou způsobeny nedostatkem 

vitamínu: 

a) C 

b) A 

c) B 

d) D 

5) Šeroslepost je způsobena nedostatkem 

vitamínu: 

a) C 

b) A 

c) D 

d) E 

6) Křivice je způsobena nedostatkem 

vitamínu: 

a) C 

b) A 

c) D 

d) E 

7) β-karoten je provitamín vitamínu: 

a) K 

b) A 

c) D 

d) E 

8) Vyberte všechny vitamíny rozpustné ve 

vodě: 

a) B1 

b) D 

c) C 

d) B9 

e) K 

f) A 

9) Kalciferol je označení pro vitamín: 

a) A 

b) D 

c) E 

d) K 

10) Kyselina listová je vitamín: 

a) B1 

b) B6 

c) B9 

d) B12 

11) Vitamín podílející se na srážlivosti krve 

je: 

a) A 

b) D 

c) E 

d) K 

12) Vyberte všechny vitamíny rozpustné 

v tucích: 

a) D 

b) C 

c) A 

d) B6 

e) B12 

f) E 

13) Významným zdrojem vitamínu skupiny 

B je: 

a) zelenina 

b) droždí 

c) mléko 

d) světlo 

14) Významný antioxidační účinek má 

vitamín: 

a) B1 

b) B5 

c) B6 

d) C 

15) Vitamín D je spojen v organismu s 

metabolismem: 

a) Ca 

b) K 

c) Na 

d) Cl 



 

Příloha 9: Žákovský pracovní list - Bílkoviny 

1. Prostudujte si následující text a odpovězte na následující otázky: 

Hemoglobin a jeho deriváty 

Hemoglobin je speciálně utvářená bílkovina, která je obsažena v erytrocytech, jedná se 

o červené barvivo. Skládá z nebílkovinné části - hemu a bílkovinnou části - globinu. Centrálním 

atomem je železnatý kationt. Hlavním úkolem hemoglobinu je transport kyslíku z plic do tkání a 

přenos oxidu uhličitého z tkání do plic. Mimo jiné udržuje také stálost vnitřního prostředí. 

V organismu se mohou vyskytovat také různé deriváty hemoglobinu methemoglobin, 

sulfhemoglobin, karbonylhemoglobin, kyanhemoglobin, glykovaný hemoglobin. Jejich 

přítomnost v organismu má různou vypovídající hodnotu. Nejznámějším derivátem je 

karbonylhemoglobin. Vzniká navázáním oxidu uhelnatého na hemoglobin, ten konkuruje 

kyslíku a vyřazuje tak hemoglobin z funkce přenášeče kyslíku. Vazba je reverzibilní. 

Karbonylhemoglobin vzniká otravami oxidem uhelnatým (výfukové plyny, svítiplyn), ale také u 

kuřáků, kde je jeho koncentrace v krvi až 20%. U lehčích otrav stačí postřiženého dopravit na 

vzduch, u těžších otrav je potřeba pacienta hospitalizovat v nemocnici. Těžké otravy však 

mohou končit také smrtí. 

1. Jaká je hlavní funkce hemoglobinu? ………………………………………………………… 

2. Která složka hemoglobinu je zodpovědná za jeho červenou barvu? ....................................... 

3. Hemoglobin patří mezi složené nebo jednoduché bílkoviny? ................................................. 

4. Napište vzorcem centrální atom hemoglobinu……………..…….………………………….. 

5. Proč je zvýšená koncentrace karbonylhemoglobinu v organismu problémem? 

............................................................................................................................. ........................ 

6. Lze zvrátit vazbu oxidu uhelnatého na centrální atom hemoglobinu? ano x ne 

7. Může být otrava oxidem uhelnatým fatální?  ano x ne 

2. Rozdělte jednotlivé bílkoviny do skupin podle funkce: (některé příklady lze použít 

i vícekrát) 

(aktin, inzulin, transferin, hemoglobin, imunoglobuliny, kalcitonin, kolagen, oxytocin, enzymy, 

albumin, feritin, myosin) 

stavební a pohybové řídící a regulační transportní zásobní ochrannou 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    



 

3. Vytvořte správně dvojice: 

 

4. Doplňte křížovku 

 

1. Vazba v bílkovinách 

2. V ornithinovém cyklu se zpracovává 

3. Stavební jednotka bílkovin 

4. Bílkovina podílející se na srážení krve 

5. Peptidový hormon 

6. Bílkovina transportující železo 

7. Jedna z esenciálních aminokyselin 

8. Bílkovina přenášející kyslík 

  



 

Příloha 10: Žákovský pracovní list - Lipidy 

1. Najděte v textu chyby a opravte je do tabulky: 

Lipidy patří mezi nízkomolekulární látky, jejichž základní charakteristikou je fakt, že obsahují 

peptidovou vazbu, tvořenou alkoholem a anorganickou (mastnou) kyselinou. Jedná se o látky, 

které mají v organismu rozmanité funkce. Mají funkci ochrannou, fungují jako rozpouštědlo, 

mají funkce stavební, transportní atd., nejsou však zdrojem energie. Jejich funkce vycházejí ze 

základního složení. Lipidy je možno rozdělit na jednoduché a složené. Jednoduché lipidy 

obsahují alkohol, mastnou kyselinu a vitamín. Patří sem triacylglyceroly, acyllipoproteiny 

a vosky. Složené lipidy obsahují kromě alkoholu, karboxylovou kyselinu a další lipidovou 

složku. Patří sem např. lipoproteiny, fosfolipidy, glykolipidy. 

 

chyba oprava chyby 

  

  

  

  

  

  

 

2. Vyplňte křížovku (písmeno CH jsou dvě políčka  )

1. Onemocnění způsobené mimo jiné také 

ukládáním lipoproteinů v cévách se nazývá? 

2. Oxidační produkty kyseliny arachidonové. 

3. Jaký typ vazby se nachází v lipidech? 

4. Základní skelet cholesterolu se nazývá? 

5. Kyselina linolová, arachidonová patří mezi 

............. kyseliny. 

6. Nasycená mastná kyselina s 18 uhlíky?

7. Složené lipidy obsahující sacharidovou 

složku. 

8. Beta-oxidace je katabolický proces 

odbourávání............kyselin 

9. Ochrannou funkci u rostlin mají lipidy s 

názvem? 

10. Esenciální mastnou kyselinou je kyselina? 

11. Lipoproteiny, které způsobují usazování 

cholesterolu v cévách, mají zkratku? 



 

3. Vyřešte přesmyčky a jednotlivým slovům přiřaďte správně definice 

Orel stolech   

slimák nenasyta   

olein propit   

IDP filosof   

Stalingrad pony   

alkálie Slonoviny  

aerosol treska   

Klapsiová alimenty   

Rygl ocel   

obvázat Severa   

ataxie bodec  

a) nasycená kyselina s 18 uhlíky ……………… 

b) oxidační produkty kyseliny arachidonové ………………….. 

c) složka jednoduchých lipidů ……………………. 

d) složený lipid obsahující zbytek H3PO4……………………. 

e) živočišný sterol……………………….. 

f) proces odbourávání mastných kyselin .……………….. 

g) alkohol obsažený v acylglycerolech ………………….. 

h) esenciální mastná kyselina …………………… 

i) složený lipid obsahující bílkovinu……………….. 

j) metabolické onemocnění způsobené ukládáním lipoproteinů v cévách…………………… 

k) vazba vyskytující se v lipidech ……………………… 

 

4. Přiřaďte názvy k obrázkům 

kyselina stearová  

cholesterol 

kyselina olejová 

triacylglyceroly 

kyselina palmitová 

fosfolipid

…………………………. 

 
 

…………………………..

 
…………………………

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
……………………………. 

  



 

Příloha 11: Žákovský pracovní list - Sacharidy 

1. Do textu doplňte vhodně vynechaná slova z nabídky: 

(inzulínem, makromolekulární, jednoduché, fotosyntézou, glukoneogenezí, glukagonem, 

složené, oligosacharidy, polysacharidy, sacharosa, glukosa, škrob, energie) 

 

Sacharidy patří mezi …………………. látky, které mají v lidském životě rozmanité využití. 

Patří nejen mezi látky biologicky využitelné, ale také látky s významným průmyslovým 

uplatněním. Sacharidy dělíme na …………….. a …………….  Z chemického hlediska se jedná 

o polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony.  Jsou to látky, které v přírodě vznikají 

……………. a v lidském těle………………. Významným zástupcem sacharidů pro člověka je 

monosacharid…………….., která ovlivňuje glykemii. Její hladina je regulována hormony 

…………… a…………….. Glukosa je hlavní zdroj ……………pro lidský organismus. 

Spojováním monosacharidů vznikají …………..a…………….. Mezi významné oligosacharidy 

patří např. laktosa, ……………, maltosa, mezi polysacharidy pak…………, celulosa a další.  

 

2. Doplňte strukturu dělení sacharidů.  

 
3. Tvořte správné trojice pojmů (z každého sloupce jeden pojem) 

inzulín 

vláknina 

glukosa 

glykémie 

sorbitol 

celulosa 

kyselina askorbová 

sladidlo 

hladina krevního cukru 

výroba papíru 

zdroj energie 

snižuje hladinu glukosy 

podporuje peristaltiku 

střev 

tvorba z glukosy 

vitamín 

polysacharid 

cukerný alkohol 

monosacharid 

3,9–5,6 mmol/l  

polysacharid 

hormon 

 

4. Vyškrtejte podle nápověď „dvojsměrku“ (zleva-doprava, shora-dolů) a najděte 

tajenku. 

Nápověda: 

1. Stavební jednotka celulosy. 

2. Proces, pře kterém vzniká kyslík a glukosa. 

3. Disacharid vzniklý spojením glukosy a 

fruktosy. 

4. Působením L-gulonolaktonoxidázy na 

glukosu vzniká kyselina….. 

5. Jak se souhrnně nazývají nestravitelné 

sacharidy. 

6. Rostlinný polysacharid se stavební funkcí. 



 

7. Zásobní polysacharid živočichů. 

8. Látka vznikající redukcí glukosy. 

9. Hormon podporující snižování hladiny 

glukosy v krvi. 

10. Zásobní polysacharid rostlin. 

11. Hexosa, která je hlavní zdroj energie pro 

člověka. 

12. Disacharid vzniklý spojením glukosy a 

galaktosy. 

13. …………… mellitus, úplavice cukrová, 

krátce cukrovka 

14. Sacharid obsažený v ribonukleové kyselině. 

15. Jakou chuť mají mono- a oligosacharidy. 

16. Proces odbourávání glukosy v buňce se 

nazývá…. 

17. V rámci GIT začíná trávení sacharidů v 

…… 

18. Orgán, kde je ukládán glykogen. 

19. Nejmenší počet uhlíků u monosacharidů. 

20. Zkratka adenosintrifosfátu. 

21. Zkratka nikotinadeninudinukleotidu. 

22. Sacharidy se dvěma stavebními jednotkami 

23. Anomer od ribosy 

 

ú s t e ch c m s o r b i t o l 

g d i a b e t e s l a d k o u 

l t ř i v l á k n i n a o     

y   n     l o g l y k o g e n 

k   f o t o s y n t e s a s   

o š k r o b a s k o r b o v á 

l a a n   i ch ch i n z u l í n 

ý   t a a o a r a b i n o s a 

z r p d   s r i b o s a i     

a j á t r a o d g l u k o s a 

c e l u l o s a l a k t o s a 

  d i s a ch a r i d y y       

Tajenka: (čteno po řádcích) 

5. Doplňte tabulku: 

chemická 

charakteristika 
název Funkce v lidském organismu 

glukosa + 

galaktosa 
  

 sacharosa  

více než 100 

jednotek glukosy, 

vazby 1-4, 1-6 

  

 vláknina  

  monosacharid zvyšující hladinu krevního cukru 

  
využití v průmyslu a běžném životě 

 celulosa 
 

 
cukerný 

alkohol - 

sorbitol 

 

glukosa + glukosa  
 

 



 

Příloha 12: Žákovský pracovní list - Vitamíny 

1. Roztřiďte vitamíny na lipofilní a hydrofilní 

( B1,A, C,B12,K, B5,D, E, B9) 

 

lipofilní:_______________________________________ 

hydrofilní:_____________________________________ 

 

 

2. Spojte názvy vitamínů s jejich symboly 

 

3. Vyberte z nabídky chybějící slova a doplňte je do textu: 

provitamínů, hypovitaminóza, organické, esenciální, syntetizovat, avitaminóza, nezbytné, 

hypervitaminóza 

Vitamíny jsou nízkomolekulární …….………………………… látky, které jsou 

…………………... pro správnou funkčnost živých organismů. Vitamíny jsou součástí rostlin i 

živočichů. Pro většinu živočichů (včetně člověka) jsou vitamíny…………………………….. 

(nepostradatelné), neboť si je nedokáží sami ………………………… z jednodušších látek, jako 

to dovedou například rostliny. Člověk přijímá některé vitamíny ve formě 

…………………………………. (neúčinné formy vitamínů), které si organismus přemění na 

potřebné látky. Snížený příjem vitamínů ………………………………… vyvolává 

poruchy organismu stejně jako jejich zvýšený příjem ……………………………………… 

Úplná nepřítomnost vitamínů se označuje ……………………………………………... (http://e-

chembook.eu/vitamíny) 

4. Doplňte alespoň dva přírodní zdroje následujících vitamínů. 

vitamín A  __________________________ 

vitamín C  __________________________ 

kyselina listová  __________________________ 

vitamín D  __________________________ 

 



 

5. Přiřaďte pojmy k jednotlivým vitamínům (každý lze použít pouze jednou) 

(vápník, kurděje, křivice, kyselina askorbová, UV záření, antioxidant, kalciferol, 60-200 mg) 

 

 

6. Doplňte křížovku: 

 

 

Napříč: 

 

2. měknutí a deformace kostí 

3. vitamíny rozpustné v tuku 

4. provitamín vitamínu A 

6. výborný zdroj vitamínů skupiny B 

 

Dolů: 

 

1. látky rušící účinnost vitamínů 

5. zdroj vitamínu C 

1
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Příloha 13: Pracovní list pro učitele - Bílkoviny 

1. Prostudujte si následující text a odpovězte na následující otázky: 

Hemoglobin a jeho deriváty 

Hemoglobin je speciálně utvářená bílkovina, která je obsažena v erytrocytech, jedná se 

o červené barvivo. Skládá z nebílkovinné části - hemu a bílkovinnou části - globinu. Centrálním 

atomem je železnatý kationt. Hlavním úkolem hemoglobinu je transport kyslíku z plic do tkání a 

přenos oxidu uhličitého z tkání do plic. Mimo jiné udržuje také stálost vnitřního prostředí. 

V organismu se mohou vyskytovat také různé deriváty hemoglobinu methemoglobin, 

sulfhemoglobin, karbonylhemoglobin, kyanhemoglobin, glykovaný hemoglobin. Jejich 

přítomnost v organismu má různou vypovídající hodnotu. Nejznámějším derivátem je 

karbonylhemoglobin. Vzniká navázáním oxidu uhelnatého na hemoglobin, ten konkuruje 

kyslíku a vyřazuje tak hemoglobin z funkce přenášeče kyslíku. Vazba je reverzibilní. 

Karbonylhemoglobin vzniká otravami oxidem uhelnatým (výfukové plyny, svítiplyn), ale také u 

kuřáků, kde je jeho koncentrace v krvi až 20%. U lehčích otrav stačí postřiženého dopravit na 

vzduch, u těžších otrav je potřeba pacienta hospitalizovat v nemocnici. Těžké otravy však 

mohou končit také smrtí. 

1. Jaká je hlavní funkce hemoglobinu? transport kyslíku, odvod oxidu uhličitého 

2. Která složka hemoglobinu je zodpovědná za jeho červenou barvu? hem 

3. Hemoglobin patří mezi složené nebo jednoduché bílkoviny? složené 

4. Napište vzorcem centrální atom hemoglobinu. Fe
2+

 

5. Proč je zvýšená koncentrace karbonylhemoglobinu v organismu problémem? nedochází 

k transportu kyslíku do tkání 

6. Lze zvrátit vazbu oxidu uhelnatého na centrální atom hemoglobinu? ano x ne 

7. Může být otrava oxidem uhelnatým fatální?  ano x ne 

2. Rozdělte jednotlivé bílkoviny do skupin podle funkce: (některé příklady lze použít 

i vícekrát) 

(aktin, inzulin, transferin, hemoglobin, imunoglobuliny, kalcitonin, kolagen, oxytocin, enzymy, 

albumin, feritin, myosin) 

stavební a 

pohybové 

řídící a regulační transportní zásobní ochrannou 

aktin 
inzulin transferin transferin imunoglobuliny 

kolagen 
kalcitonin hemoglobin hemoglobin  

myosin 
oxytocin albumin feritin  

 
enzymy    

 



 

3. Vytvořte správně dvojice: 

proteosyntéza - tvorba bílkovin 

ornithinový cyklus - odbourávání amoniaku 

peptidový řetězec - N a C konec 

peptidový hormon - inzulin 

derivát karboxylové kyseliny - 

aminokyselina 

oligopeptidy  - 2-10 aminokyselin 

polypeptidy - více než 10 aminokyselin 

primární struktura - pořadí aminokyselin 

šroubovice - helix 

hemoglobin - transport kyslíku 



 

4. Doplňte křížovku 

 

1. Vazba v bílkovinách 

2. V ornithinovém cyklu se 

zpracovává 

3. Stavební jednotka bílkovin

4. Bílkovina podílející se na srážení 

krve 

5. Peptidový hormon 

6. Bílkovina transportující železo 

7. Jedna z esenciálních aminokyselin 

8. Bílkovina přenášející kyslík 



 

Příloha 14: Pracovní list pro učitele - Lipidy 

1. Do textu doplňte vhodně vynechaná slova z nabídky: 

Lipidy patří mezi nízkomolekulární makromolekulární látky, jejichž základní charakteristikou je 

fakt, že obsahují peptidovou esterovou vazbu, tvořenou alkoholem a anorganickou vyšší 

karboxylovou (mastnou) kyselinou. Jedná se o látky, které mají v organismu rozmanité funkce. 

Mají funkci ochrannou, fungují jako rozpouštědlo, mají funkce stavební, transportní atd., nejsou 

však jsou také zdrojem energie. Jejich funkce vycházejí ze základního složení. Lipidy je možno 

rozdělit na jednoduché a složené. Jednoduché lipidy obsahují alkohol, mastnou kyselinu a 

vitamín. Patří sem triacylglyceroly, acyllipoproteiny acylcholesteroly a vosky. Složené lipidy 

obsahují kromě alkoholu, karboxylovou kyselinu a další lipidovou nelipidovou složku. Patří 

sem např. lipoproteiny, fosfolipidy, glykolipidy. 

 

2. Vyplňte křížovku

1. Onemocnění způsobené mimo jiné také 

ukládáním lipoproteinů v cévách se nazývá? 

2. Oxidační produkty kyseliny 

arachidonové. 

3. Jaký typ vazby se nachází v lipidech? 

4. Základní skelet cholesterolu se nazývá? 

5. Kyselina linolová, arachidonová patří 

mezi ............. kyseliny. 

6. Nasycená mastná kyselina s 18 uhlíky?

7. Složené lipidy obsahující sacharidovou 

složku. 

8. Beta-oxidace je katabolický proces 

odbourávání............kyselin 

9. Ochrannou funkci u rostlin mají lipidy 

s názvem? 

10. Esenciální mastnou kyselinou je 

kyselina? 

11. Lipoproteiny, které způsobují usazování 

cholesterolu v cévách, mají zkratku? 

 

 



 

 
3. Vyřešte přesmyčky a jednotlivým slovům přiřaďte správně definice 

Orel stolech  - cholesterol 

slimák nenasyta  - mastná kyselina 

olein propit  - lipoprotein 

IDP filosof  - fosfolipid 

Stalingrad pony  - prostaglandiny 

alkálie Slonoviny  - kyselina linolová

aerosol treska  - aterosklerosa 

Klapsiová alimenty  - kyselina palmitová 

Rygl ocel  - glycerol 

obvázat Severa  - esterová vazba 

ataxie bodec - betaoxidace 

 

a) nasycená kyselina s 18 uhlíky - kyselina palmitová 

b) oxidační produkty kyseliny arachidonové - prostaglandiny 

c) složka jednoduchých lipidů - mastná kyselina 

d) složený lipid obsahující zbytek H3PO4- fosfolipid 

e) živočišný sterol - cholesterol 

f) proces odbourávání mastných kyselin - betaoxidace 

g) alkohol obsažený v acylglycerolech - glycerol 

h) esenciální mastná kyselina - kyselina linolová 

i) složený lipid obsahující bílkovinu - lipoprotein 

j) metabolické onemocnění způsobené ukládáním lipoproteinů v cévách - aterosklerosa 

k) vazba vyskytující se v lipidech - esterová vazba 

 

4. Přiřaďte názvy k obrázkům 

kyselina stearová  

cholesterol 

kyselina olejová 

triacylglycerol 

kyselina palmitová 

fosfolipid

cholesterol 

 
 

fosfolipid

 
triacylglycerol

 

 
kyselina palmitová 

 
kyselina olejová 

 
kyselina stearová 

 



 

Příloha 15: Pracovní list pro učitele - Sacharidy 

1. Do textu doplňte vhodně vynechaná slova z nabídky: 

(inzulínem, makromolekulární, jednoduché, fotosyntézou, glukoneogenezí, glukagonem, 

složené, oligosacharidy, polysacharidy, sacharosa, glukosa, škrob, energie) 

 

Sacharidy patří mezi makromolekulární látky, které mají v lidském životě rozmanité využití. 

Patří nejen mezi látky biologicky využitelné, ale také látky s významným průmyslovým 

uplatněním. Sacharidy dělíme na jednoduché a složené.  Z chemického hlediska se jedná o 

polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony.  Jsou to látky, které v přírodě vznikají fotosyntézou 

a v lidském těle glukoneogenezí. Významným zástupcem sacharidů pro člověka je 

monosacharid glukosa, která ovlivňuje glykemii. Její hladina je regulována hormony inzulínem 

a glukagonem. Glukosa je hlavní zdroj energie pro lidský organismus. Spojováním 

monosacharidů vznikají oligosacharidy a polysacharidy. Mezi významné oligosacharidy patří 

např. laktosa, sacharosa, maltosa, mezi polysacharidy pak škrob, celulosa a další.  

 

2. Doplňte strukturu dělení sacharidů.  

 
3. Tvořte správné trojice pojmů (z každého sloupce jeden pojem) 

inzulín 

vláknina 

glukosa 

glykémie 

sorbitol 

celulosa 

kyselina askorbová 

sladidlo 

hladina krevního cukru 

výroba papíru 

zdroj energie 

snižuje hladinu glukosy 

podporuje peristaltiku 

střev 

tvorba z glukosy 

vitamín 

polysacharid 

cukerný alkohol 

monosacharid 

3,9–5,6 mmol/l  

polysacharid 

hormon 

 

4. Vyškrtejte podle nápověď „dvojsměrku“ (zleva-doprava, shora-dolů) a najděte 

tajenku. 

Nápověda: 

1. Stavební jednotka celulosy. 

2. Proces, pře kterém vzniká kyslík a glukosa. 

3. Disacharid vzniklý spojením glukosy a 

fruktosy. 

4. Působením L-gulonolaktonoxidázy na 

glukosu vzniká kyselina….. 

5. Jak se souhrnně nazývají nestravitelné 

sacharidy. 

6. Rostlinný polysacharid se stavební funkcí. 

7. Zásobní polysacharid živočichů. 

8. Látka vznikající redukcí glukosy. 



 

9. Hormon podporující snižování hladiny 

glukosy v krvi. 

10. Zásobní polysacharid rostlin. 

11. Hexosa, která je hlavní zdroj energie pro 

člověka. 

12. Disacharid vzniklý spojením glukosy a 

galaktosy. 

13. …………… mellitus, úplavice cukrová, 

krátce cukrovka 

14. Sacharid obsažený v ribonukleové kyselině. 

15. Jakou chuť mají mono- a oligosacharidy. 

16. Proces odbourávání glukosy v buňce se 

nazývá…. 

17. V rámci GIT začíná trávení sacharidů v 

…… 

18. Orgán, kde je ukládán glykogen. 

19. Nejmenší počet uhlíků u monosacharidů. 

20. Zkratka adenosintrifosfátu. 

21. Zkratka nikotinadeninudinukleotidu. 

22. Sacharidy se dvěma stavebními jednotkami 

23. Anomer od ribosy 

 

ú s t e ch c m s o r b i t o l 

g d i a b e t e s l a d k o u 

l t ř i v l á k n i n a o     

y   n     l o g l y k o g e n 

k   f o t o s y n t e s a s   

o š k r o b a s k o r b o v á 

l a a n   i ch ch i n z u l í n 

ý   t a a o a r a b i n o s a 

z r p d   s r i b o s a i     

a j á t r a o d g l u k o s a 

c e l u l o s a l a k t o s a 

  d i s a ch a r i d y y       

Tajenka: monosacharidy 

6. Doplňte tabulku: 

chemická 

charakteristika 
název Funkce v lidském organismu 

glukosa + 

galaktosa 
laktosa zdroj energie pro kojence 

glukosa + fruktosa sacharosa sladká chuť, zdroj energie 

více než 100 

jednotek glukosy, 

vazby 1-4, 1-6 

škrob dlouhodobý zdroj energie 

nestravitelné 

polysacharidy 
vláknina peristaltika střev 

monosacharid glukosa monosacharid zvyšující hladinu krevního cukru 

  využití v průmyslu a běžném životě 

polysacharid celulosa výroba papíru 

redukce glukosy cukerný 

alkohol - 

sorbitol 

sladidlo 

glukosa + glukosa maltosa výroba piva 

 



 

Příloha 16: Pracovní list pro učitele - Vitamíny 

1. Roztřiďte vitamíny na lipofilní a hydrofilní 

( B1,A, C,B12,K, B5,D, E, B9) 

 

lipofilní: A, D, E, K 

hydrofilní: B1, C, B12, B5, B9 

 

2. Spojte názvy vitamínů s jejich symboly 

kyselina askorbová - vitamín C 

retinol - vitamín A 

kalciferol - vitamín D 

riboflavin - vitamín B2 

kyselina listová - vitamín B9 

 

3. Vyberte z nabídky chybějící slova a doplňte je do textu: 

provitamínů, hypovitaminóza, organické, esenciální, syntetizovat, avitaminóza, nezbytné, 

hypervitaminóza 

Vitamíny jsou nízkomolekulární organické látky, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost 

živých organismů. Vitamíny jsou součástí rostlin i živočichů. Pro většinu živočichů (včetně 

člověka) jsou vitamíny esenciální (nepostradatelné), neboť si je nedokáží sami syntetizovat z 

jednodušších látek, jako to dovedou například rostliny. Člověk přijímá některé vitamíny ve 

formě provitamínů (neúčinné formy vitamínů), které si organismus přemění na potřebné látky. 

Snížený příjem vitamínů hypovitaminóza vyvolává poruchy organismu stejně jako jejich 

zvýšený příjem hypervitaminóza. Úplná nepřítomnost vitamínů se označuje avitaminóza. 

(http://e-chembook.eu/vitaminy) 

4. Doplňte alespoň dva přírodní zdroje následujících vitamínů. 

vitamín A  máslo, játra, rybí tuk 

vitamín C  ovoce, zelenina 

kyselina listová  zelená listová zelenina, fazole, kvasnice 

vitamín D  rybí tuk, játra, mořské ryby 

 

 

http://e-chembook.eu/vitaminy


 

 

7. Přiřaďte pojmy k jednotlivým vitamínům (každý lze použít pouze jednou) 

 (vápník, kurděje, křivice, kyselina askorbová, UV záření, antioxidant, kalciferol, 60-200 mg) 

vitamín D - vápník, křivice, UV záření, kalciferol 

vitamín C - kurděje, kyselina askorbová, antioxidant, 60-200 mg 

 

5. Doplňte křížovku: 

 

Napříč: 

2. měknutí a deformace kostí 

3. vitamíny rozpustné v tuku 

4. provitamín vitamínu A 

6. výborný zdroj vitamínů skupiny B 

Dolů: 

1. látky rušící účinnost vitamínů 

5. zdroj vitamínu C 

 

ŘEŠENÍ:  

1. ANTIVITAMÍNY — látky rušící 

účinnost vitamínů 

2. KŘIVICE — měknutí a deformace 

kostí 

3. LIPOFILNÍ — vitamíny rozpustné v 

tuku 

4. BETAKAROTEN — provitamín 

vitamínu A 

5. OVOCE — zdroj vitamínu C 

6. DROŽDÍ — výborný zdroj vitamínů 

skupiny B 
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Příloha 17: Vzor dotazníku pro žáky k pracovnímu listu 

1) Pracovní listy (materiály s aktivizujícími úlohami) ve výuce chemie využíváte přibližně: 

a) 2x a vícekrát za týden 

b) 1x týdně 

c) 1x měsíčně 

d) méně často 

e) nepoužíváme vůbec 

2) Úkoly v pracovním listě byly zadány srozumitelně 

a) ano 

b) ne 

3) Pracovní list byl použit: 

a) v domácí přípravě 

b) při výuce ve škole 

4) Vypracování pracovního listu trvalo celkově přibližně: 

a) více než 2 hodiny 

b) více než 1 hodinu 

c) méně než 1 hodinu 

5) Který úkol Vám v předloženém pracovním listu dělal největší problém: (lze zatrhnout více 

odpovědí) 

a) doplňování textu 

b) doplňování schématu dělení sacharidů 

c) vytváření správných trojic 

d) řešení „dvojsměrek“ 

e) doplnění tabulky 

6) Myslíte si, že pro Vás byly pracovní listy na procvičení učiva přínosem? 

a) ano 

b) ne 

7) Ohodnoťte prezentované pracovní listy známkou 1 až 5(hodnocení jako ve škole 1-nejlepší, 

5-nejhorší) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) zdůvodněte: 

8) Seřaďte úkoly z pracovního listu Sacharidy podle toho, jak se Vás zaujaly (1 - nejlepší, 5 

nejhorší) (body odpovídají úkolům v pracovním listě) 

a) Do textu doplňte vhodně vynechaná slova z nabídky:……………… 

b) Doplňte strukturu dělení sacharidů……………………...  

c) Tvořte správné trojice pojmů (z každého sloupce jeden pojem…………………… 

d) Vyškrtejte podle nápověď „dvojsměrku“ ……………………. 

e) Doplňte tabulku:……………….. 

 

POZNÁMKA: 

Úloha 5 a úloha 8 byly vždy formulována pro konkrétní kapitolu. Otázky byly stejné, 

lišily se nabídkou odpovědí.



 

 

Příloha 18: Ukázka výstupu získaných dat z 1. fáze výzkumu 

 

# Jsem žákem SŠStuduju oborK chemii mám vztah:Chemie je na přípravu do hodiny:Pro výklad chemie jsou použity převážně následující metody:Kterou metodu upřednostňuji:Má, dle Vašeho názoru, chemie uplatnění ve Vašem oboru?Aplikuje vyučující probrané učivo obecně do zdravotnictví?Jakým způsobem dochází v hodinách chemie k aplikaci poznatků do zdravotnictví? (pokud nedochází napište nedochází)Používáte ve výuce chemie učebnice?Je v těchto materiálech využito propojení se zdravotnictvím?Uvítali byste pracovní materiály, ve kterých by bylo více aplikací chemie do zdravotnictví?Upřednostňujete studijní materiály:

1 1.ročník laboratorní asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano v souvislostech chemie-somatologieobčas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

2 1.ročník laboratorní asistentneutrální, nevadí mináročná, vyučující má vysoké nárokyMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Např. používání chemických sloučenin, prvků ve farmacii atd..občas velmi málone žádné, preferuji pouze výklad učitele

3 1.ročník laboratorní asistentneutrální, nevadí mináročná, vyučující má vysoké nárokyMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Nedocházíobčas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

4 1.ročník laboratorní asistentpozitivní, mám ji rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano učitel uvádí příklady využívání ve zdravotnictvíobčas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

5 2.ročník laboratorní asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ne nedochází občas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

6 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí mináročná, vyučující má vysoké nárokyMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano nedochází občas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

7 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)ano, má ne nedochází ne nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

8 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ano Názorné vysvětlení příkladůobčas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

9 1.ročník zdravotnické lyceumpozitivní, mám ji ráddo chemie se nepřipravujiMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ne nedochází ne ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

10 1.ročník zdravotnický asistentnegativní, nemám jí rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)ano, má ano K aplikaci poznatků do zdravotnictví v hodinách chemie dochází tak, že nám paní učitelka říká, co se kde z daného učiva nachází v těle.občas nepoužívámeano žádné, preferuji pouze výklad učitele

11 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí mido chemie se nepřipravujiMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne nedochází občas ne ano v online podobě

12 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)ještě jsem to nezaznamenalne Nedochazine velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

13 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Chemiecké sloučeniny s kterýma se setkíme v nemocnicine ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

14 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ne Nedocházíne velmi máloano žádné, preferuji pouze výklad učitele

15 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ne Nedocházíne velmi máloano žádné, preferuji pouze výklad učitele

16 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne Nedochazine nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

17 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Přirovnávání a osvětlování toho, k čemu je co potřeba.ano ano ano v online podobě

18 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ano Například v biologii nebo somatologii když je něco z chemieobčas ne ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

19 1.ročník zdravotnické lyceumneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne Nedochází.ne nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

20 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí mináročná, vyučující má vysoké nárokyMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne nedochází občas ne ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

21 1.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano nedochází (zatím opakujeme)občas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

22 1.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Například vysvětlením, které jednotlivé prvky nebo sloučeniny se používají ve zdravotnictví nebo složení určitých složek vzduchu a jiné...občas ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

23 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne nedochází! A je to spíše pro mě opakování ze základní školy. Výhoda je, že se nemusím tak připravovat na chemii a mohu se soustředit na ostatní předměty, ale tato škola je hlavně proto, aby jsme měli blíže ke zdravotnictví, ale s chemií a matematikou by nás na medicínu nevzali! To to nemůžeme pochopit, alespoň vyučující se ochoten pomoci dotyčnému co chce jít na medicínu, to se musí uznat.ne ne ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

24 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí mido chemie se nepřipravujiMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne nedochází občas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

25 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ještě jsem to nezaznamenalano Nevím ne ano ne žádné, preferuji pouze výklad učitele

26 1.ročník zdravotnické lyceumneutrální, nevadí mináročná, vyučující má vysoké nárokyMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ještě jsem to nezaznamenalano nedochází ne velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

27 1.ročník zdravotnický asistentnegativní, nemám jí rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano Paní učitelka nám říká,co se čím léčíne ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

28 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ano různé informace např o bylinkách,buňkách atd . které se nám budou hoditne nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

29 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ještě jsem to nezaznamenalne nedochází ne nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

30 1.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano srozumitelným vysvětlením , ukázání na prezentaci nebo procvičenímano ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

31 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ano nedochází ne nepoužívámeano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

32 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)ano, má ano paní učitelka nám říká co se nám bude hoditne velmi máloano žádné, preferuji pouze výklad učitele

33 2.ročník zdravotnický asistentneutrální, nevadí minenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ne nedochází ne ne ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

34 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ještě jsem to nezaznamenalano nevím občas velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

35 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji rádnenáročná, vyučující chce pouze základní informaceMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne nedochází ne velmi máloano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

36 2.ročník zdravotnický asistentpozitivní, mám ji ráddo chemie se nepřipravujiMetody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)Metody názorné (pozorování předmětů a jevů; předvádění předmětů, činností, pokusů, modelů; demonstrace statických obrazů, projekce statická a dynamická)ano, má ne Nedocházíano ano ano v tištěné podobě (učebnice, skripta)

37 1.ročník zdravotnický asistentnegativní, nemám jí rádnáročná, vyučující má vysoké nárokyMetody slovní (monologické, dialogické, písemných prací, práce s učebním textem)Metody praktické (nácvik dovedností, laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti)ano, má ano .. ne ne ano v online podobě



 

 

Příloha 19: Ukázka výstupu získaných dat z 2. fáze výzkumu 

 

No Jsem: Studuji obor:Studuji v kraji:Vaše známka z chemie na konci 1. ročníku.Redukcí glukosy se získává látka používaná jako sladidlo. Jedná se o:Laktosa je složena z molekul:Podle počtu uhlíků řadíme glukosu mezi:Maltosa je disacharid, který je tvořenZákladní stavební jednotkou škrobu je:Laktosa je disacharid, který je tvořen:Seřaďte následující sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší: [ribosa]Seřaďte následující sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší: [škrob]Seřaďte následující sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší: [glukosa]Seřaďte následující sacharidy podle délky řetězce od nejmenšího po nejdelší: [maltosa]Vyberte z následující nabídky všechny monosacharidy: [glukosa]

1 žena zdravotnický asistentStředočeský kraj2 glyceraldehydfruktosy a glukosyhexosy glukosou a galaktosouglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

2 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 galaktosa glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

3 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 1 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou2 3 1 4 glukosa

4 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 3 4 2 glukosa

5 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

6 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 1 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 4 2 3 glukosa

7 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 sorbitol glukosy a galaktosytriosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a fruktosou2 3 4 1 glukosa

8 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 4 2 3 glukosa

9 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou3 2 1 4 glukosa

10 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 galaktosa glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou3 1 2 4 glukosa

11 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 4 galaktosa glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou3 1 2 4 glukosa

12 muž zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 galaktosa glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

13 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

14 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 3 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 4 3 2 glukosa

15 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou2 4 3 1 glukosa

16 žena zdravotnický asistentLiberecký kraj 2 galaktosa glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamicelulosa glukosou a galaktosou3 1 4 2

17 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou4 3 1 2 glukosa

18 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 2 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou4 3 1 2 glukosa

19 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 4 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamicelulosa glukosou a galaktosou2 4 1 3 glukosa

20 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 2 glyceraldehydglukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 4 2 3 glukosa

21 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 2 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

22 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 glykogen glukosy a galaktosyhexosy glukosou a fruktosouglukosa glukosou a galaktosou3 2 4 1 glukosa

23 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

24 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou1 2 3 4 glukosa

25 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 4 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou4 3 1 2 glukosa

26 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 4 glyceraldehydglukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamicelulosa glukosou a galaktosou1 3 2 4 glukosa

27 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 4 sorbitol glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamiinulin glukosou a galaktosou2 1 3 4 glukosa

28 žena zdravotnický asistentHlavní město Praha4 sorbitol glukosy a galaktosytriosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou4 1 2 3 glukosa

29 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 1 glykogen glukosy a galaktosypentosy dvěma glukosamiglukosa glukosou a galaktosou2 4 1 3 glukosa

30 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 glyceraldehydglukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamicelulosa glukosou a galaktosou1 3 2 4 glukosa

31 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 3 glyceraldehydglukosy a galaktosyhexosy glukosou a fruktosoucelulosa glukosou a galaktosou1 3 2 4 glukosa

32 žena zdravotnický asistentÚstecký kraj 4 glykogen glukosy a galaktosyhexosy dvěma glukosamicelulosa glukosou a galaktosou1 2 4 3 glukosa


