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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu výukových materiálů (studijního textu 

a výukové animace) pro střední školy, konkrétně na téma trávení v lidském těle. Práce sestává 

z teoretické a praktické části. V části teoretické jsou definovány pojmy: mezioborovost, 

vizualizace a animace. Dále je zde věnován prostor zastoupení tématu v RVP G a analýze 

dostupných animací a videí vytvořených na dané téma. Výsledky obou analýz tvoří základ pro 

tvorbu materiálů v rámci praktické části. Závěrem je zařazena kapitola o kvantitativní 

výzkumné metodě – dotazníku. V praktické části diplomové práce jsou uvedeny výsledky 

realizovaného dotazníkového šetření, které zkoumalo stav výuky výše uvedeného tématu na 

středních školách. Další kapitolu tvoří manuál pro práci s výukovou animací, charakteristiky 

animačního programu Adobe Flash Professional CS6 a studijní text. Studijní text je určen 

primárně pro učitele a obsahuje základní i rozšiřující informace sdružující chemické 

a biologické poznatky, jež souvisejí s tématem výukové animace. Samotná animace je 

uložena ve formě přílohy na samostatném médiu CD-R. Oba výukové materiály byly 

vytvořeny za účelem zefektivnění výuky chemie a biologie na středních školách a jejich 

interdisciplinárního propojení.   
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Abstract 

The diploma thesis focuses on creating educational materials (educational text 

and educational animation) for secondary schools emerging topic of digestion in human body. 

The thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part the following terms 

are defined: interdisciplinarity, visualization and animation. Moreover, the presence 

of the topic in the RVP G and analysis of accesible videos and animations, made in relation 

with the topic, are investigated. Results of both form a base to create educational materials 

within the practical part. Finally, a chapter about quantitative research method - questionnaire 

is incorporated.  In the practical part of the diploma thesis, the results of realised questionnaire 

research are disscused. This questionnaire investigated the state of teaching of digestion 

in human body at secondary schools. The next chapter is dedicated to a manual 

for educational animation, the introduction of the programme Adobe Flash Professional CS6 

and an educational text. The educational text is devoted to teachers at the first place 

and consists of basic as well as wider information gathering chemical and biological 

knowledge, which are related to the topic of the educational animation. The animation itself is 

put as the attachement on CD-ROM. Both of the educational materials were created in order 

to make the teaching of chemistry and biology at secondary schools more effective and to link 

them up by interdisciplinary connections.  
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Úvod 

Učební pomůcky jsou dnes významným materiálem, který učitel využívá v hodinách. Ať jsou 

to pracovní listy, modely, prezentace, videa či animace, vždy by se mělo jednat o pomůcku, 

která učiteli usnadní předávání poznatků, popř. hodnot, žákům během vyučovacího procesu. 

Pedagogický slovník definuje učební pomůcku jako objekty a předměty zprostředkující 

či napodobující realitu, napomáhající větší názornosti, nebo usnadňující výuku (1). V dnešní 

době se čím dál více klade důraz na využívání učebních pomůcek ve výuce, zejména 

v souvislosti se stále narůstajícím trendem aktivně zapojovat žáky do vyučovacího procesu.  

Základním prvkem, který usnadňuje učiteli i žákovi práci s učebními pomůckami, je jejich 

názornost. Přírodovědci jsou vesměs praktičtí lidé, chtějí „vidět“ problémy, kterými 

se zaobírají (a jež jsou často lidskému oku neviditelné). Z tohoto důvodu již dnes máme 

k dispozici mnoho způsobů znázornění například chemické vazby. Od čar tečkovaných 

po čáry plné, jednoduché, dvojné či trojné, od křivek až po složité mapy elektronových hustot. 

Většina těchto vyobrazení má jeden nedostatek, jakkoli jsou dotažena k co největší 

dokonalosti a praktičnosti – povětšinou jsou to 2D znázornění, zatímco chemická vazba je 

fenomén trojdimenzionální. Řešením tohoto problému jsou například tyčinkové či kalotové 

modely. Ovšem ty, které jsou v dnešní době na trhu, nedokážou vystihnout všechny důležité 

charakteristiky, které chemická vazba má (u kalotových modelů není znázorněn počet vazeb, 

u modelů tyčinkových se většinou zase opomíjí rozdíl velikostí jednotlivých atomů chemické 

vazby apod.). Prvenství ve vizualizaci takto abstraktních témat, jako je například chemická 

vazba, drží počítačové animace. Ty jsou dnes ve stále větší míře využívány ve všech 

odvětvích lidského rozvoje, ať už se jedná o přírodní vědy či např. ekonomii. Zásadní 

vlastností animací je jejich komplexita. Umožňují vizualizovat fenomény, které se slovně 

či jednoduchým schématem jen těžko popisují, a navíc vnáší do dané problematiky 

interaktivní prvky, které pomáhají učiteli zaktivizovat žáky během hodin.  

Dalším, dnes velmi diskutovaným tématem, je mezipředmětový charakter učiva, které je 

žákům předáváno. V dnešní přetechnizované době, ve které si člověk může téměř jakoukoli 

informaci vyhledat na internetu, je důležité klást u žáků důraz spíše na vytváření vztahů mezi 

získanými informacemi, než na množství vědomostí, které si žáci ze školy odnesou. Neméně 

podstatnou charakteristikou moderních vyučovacích metod je podněcovat u žáků kritické 

myšlení, učit je přemýšlet o problémech a popř. vyhledávat jejich alternativní řešení.   
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Proto je jedním z cílů této diplomové práce vytvořit výukový materiál, konkrétně soubor 

animací, který by sloužil učitelům k obohacení a zejména k lepšímu znázornění probíraného 

učiva. Animace by měly být vhodné k využití v běžných hodinách, ale i v seminářích, 

či v projektové výuce. Zároveň je tato učební pomůcka určena i žákům pro jejich lepší 

a snadnější pochopení dané problematiky.  

Tématem animací je trávení v lidském organismu. Je to ukázkový příklad tématu, které 

propojuje učivo biologie a chemie, tedy vytváří mezipředmětové vztahy, a zároveň je to téma 

aktuální, všichni se s ním denně setkáváme.  
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1 Cíle diplomové práce 

Předkládaná diplomová práce si klade několik na sebe navazujících cílů. 

a) Provést rozbor teoretických východisek s akcentem na mezioborovost, vizualizaci 

a tvorbu animací. 

b) Analyzovat rámcové vzdělávací programy pro gymnázia ve vztahu k trávení v lidském 

organismu. 

c) Provést analýzu dostupných animací a videí. Pozornost bude zaměřena na předem 

stanovená kritéria.  

d) Sestavit, realizovat, vyhodnotit a interpretovat dotazníkové šetření určené 

pro vyučující chemie a biologie středních škol. Šetření se bude týkat tématu trávení 

v lidském těle a jeho výuky na středních školách.  

e) Vytvořit soubor výukových interdisciplinárních animací na téma trávení v lidském 

organismu, které budou moci učitelé využívat v základních či seminárních hodinách 

chemie i biologie. Animace budou využitelné ve všech fázích vyučovací hodiny 

(motivační, expoziční, fixační, aplikační i ve fázi hodnocení).  

f) Sepsat metodiku práce s výukovými animacemi pro učitele. 

g) Připravit vzdělávací text pro učitele, který by popisoval jednotlivé oddíly trávicí 

soustavy a děje v nich probíhající a ze kterého by mohli čerpat informace při 

přípravách svých vyučovacích hodin. Text bude vytvořen na základě odborné 

literatury v rozsahu informací vyskytujících se ve středoškolských učebnicích chemie 

a biologie.   
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2 Teoretická část 

Teoretická část diplomové práce obsahuje šest kapitol, které vytváří základ pro sepsání 

a tvorbu materiálů v rámci části praktické.  

Kapitola věnovaná mezioborovým vztahům definuje základní pojmy, které jsou pro tuto 

diplomovou práci podstatné. Jedná se především o: paradigma přírodovědného vzdělávání, 

mezioborovost, příp. integrace. Nejprve je charakterizováno paradigma přírodovědného 

vzdělávání ve dvou extrémních formách a to paradigma scientistické a multidisciplinární. Po 

této části následují odstavce věnované rozdílu mezi mezioborovostí a integrací. Závěrem 

kapitoly o mezioborových vztazích jsou shrnuty jejich klady a zápory. 

Druhá kapitola teoretické části se zabývá vizualizací ve výuce chemie. Jsou zde definovány 

a diskutovány pojmy vizualizace, vizualizační prostředky a animace. V závěru jsou shrnuty 

základní pozitiva a negativa animací stejně jako doporučení pro tvorbu animací.  

Následuje kapitola věnovaná zastoupení daného tématu diplomové práce v RVP G (Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia). Konkrétně byly analyzovány vzdělávací oblasti Člověk a 

příroda a Člověk zdraví a jejich obory. 

Po analýze RVP G následuje analýza dostupných animací a videí. V této části byly 

analyzovány na internetu veřejně přístupné animace a videa. Dle odborné literatury byla 

vybrána kritéria, podle kterých bylo ohodnoceno pět animací a pět videí. Výsledky těchto 

analýz jsou uvedeny vždy na konci dané kapitoly. Zároveň jsou z výsledků patrné slabé 

stránky analyzovaných médií. K těmto výsledkům bylo přihlédnuto při tvorbě výukové 

animace.  

V předposlední kapitole teoretické části jsou uvedeny základní informace o kvantitativní 

metodě – dotazníkové šetření. Tato metoda byla použita pro zjištění stavu výuky tématu 

diplomové práce na středních školách. Kapitola obsahuje jednak část věnovanou obecné 

charakteristice dotazníku, jednak část, která se zabývá konkrétní podobou dotazníkového 

šetření a typy položek, které jsou v něm použity.  

Nakonec je zde uvedena kapitola zabývající se samotným programem Adobe Flash 

Professional CS6. Program je představen především v kontextu uživatele. Je zde popsán 

základní princip práce a zároveň jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých částí pracovní 

plochy. Samotná podkapitola je věnována syntaxi programovacího jazyka, která byla při 

tvorbě animací použita. 
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2.1 Mezipředmětové vztahy 

Interdisciplinarita, mezipředmětové vztahy, integrace, komplexní podání učiva. To všechno 

jsou termíny, které se velmi často objevují v článcích vycházejících v České republice 

v posledním dvacetiletí (2, 3, 4). Tyto články se snaží ze všech možný úhlů podrobit tuto 

problematiku co nejpřesnější analýze dle mnohých hledisek, např. sociokulturních, 

historických, ekonomických a především edukačních. Tato práce se věnuje pouze edukační 

stránce přírodovědných mezipředmětových vztahů.  

2.1.1 Paradigmata přírodovědného vzdělávání 

Hnacím motorem výše zmíněných analýz je potřeba vytvořit fungující vzdělávací program 

vyhovující moderní a rychle se rozvíjející společnosti. Takovýto program je v článku autorů 

Škody a Doulíka (2) chápán jako „souhrn základních předpokladů, přístupů, obsahů cílů 

a prostředků, jimiž je přírodovědné poznání dané doby transformováno do edukační reality.“ 

Touto definicí charakterizují autoři tzv. paradigma přírodovědného vzdělávání. Konkrétní 

podoba tohoto paradigmatu se v průběhu času velmi měnila. Zde budou uvedena jako příklad 

dvě paradigmata, která nastiňují dva extrémní směry vývoje principů a programů výuky 

přírodovědných předmětů.  

2.1.1.1 Scientistické paradigma přírodovědného vzdělávání 

Toto paradigma se v Česku rozvinulo po přijetí dokumentu „Další rozvoj československé 

výchovně-vzdělávací soustavy“ v roce 1976 a ve školství se některé jeho rysy aplikují dodnes. 

Vzniklo na základě koncepce rozvíjejícího vyučování sovětského psychologa L. Zankova 

z roku 1975. Tato koncepce se opírala o vysokou náročnost a zejména o teoretický charakter 

vyučování. Na základě těchto koncepcí získalo scientistické paradigma například tyto 

charakteristiky (2): 

a) striktní osnovy; 

b) používání převážně transmisivního modelu vyučování; 

c) dosahování zejména kognitivních cílů; 

d) využívání především mluveného slova učitele či nestrukturovaných textů jako 

pramenů poznání. 

Tyto postupy a metody vnesly do učebního procesu vysokou míru abstrakce a mechanické 

memorování faktů.  
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Důsledkem scientistického paradigmatu je silná demotivace žáků vůči přírodovědným 

předmětům, a to jak na základních, středních, tak i vysokých školách, či malá ochota věnovat 

se přírodovědným předmětům ve výzkumné činnosti.  

Je nutné podotknout, že scientistické paradigma je dnes ve větší míře zavrhováno jako 

zastaralý a pro současné žáky neefektivní způsob vyučování (2).  

2.1.1.2 Multidisciplinární paradigma přírodovědného vzdělávání 

Výuka přírodovědných předmětů na základních i středních školách prochází v současnosti 

obdobím hledání dalšího směřování. Světové trendy v přírodovědném vzdělávání ukazují na 

užitečnost určité míry integrace některých předmětů, nebo alespoň interdisciplinárního 

propojení některých témat. To může přispět ke zvýšení atraktivity přírodovědných oborů, což 

je dle Janíka a Stuchlíkové (2010) zásadní krok vzhledem k utuchajícímu zájmu žáků 

o přírodovědné předměty (4). Jak již bylo zmíněno výše, pro současná paradigmata 

přírodovědného vzdělávání je typická interdisciplinarita. Interdisciplinaritu (či 

interdisciplinární přístup) lze dle pedagogického slovníku charakterizovat jako způsob výuky 

spojující poznatky a metody několika vědních disciplín (1). Průchův Pedagogický slovník 

pokládá interdisciplinární přístup za totožný s multidisciplinárním, proto nejsou v diplomové 

práci tyto dva termíny rozlišovány.  

Fakt, že se v posledních několika desítkách let mluví o multidisciplinárním paradigmatu pro 

české školství, vychází z vývoje přírodních věd jako takových. Např. biologie jako vědecká 

disciplína je v současnosti rozdělena do zhruba 400 samostatně pojmenovaných oblastí 

výzkumu (např. biofyzika, biochemie, bioorganická chemie, molekulární biologie apod.) (5).   

V Česku je snaha o implementaci multidisciplinarity patrná již v rámci tzv. průřezových témat 

RVP. Tyto celky by měly propojovat navzájem příbuzné předměty, shrnovat učivo, které by 

mělo být předkládáno žákům komplexně a nikoli samostatně v jednotlivých disciplínách. 

Takováto situace již v České republice nastala na primárním stupni vzdělávání, kdy došlo 

dokonce k integraci (viz kapitola 3.1.2) několika disciplín na základě Národního programu 

rozvoje vzdělávání v České republice (2001) a ve výsledku vznikly předměty „Prvouka“     

(1.-3. třída) a „Přírodověda a Vlastivěda“ (4. a 5. třída). Průřezové téma, které se nejvíce 

dotýká přírodních věd, je Environmentální výchova (3). Všechna tato fakta určují současný 

vývoj výuky přírodovědných předmětů směrem k multidisciplinárnímu paradigmatu 

přírodovědného vzdělávání.  
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Charakteristiky multidisciplinárního paradigmatu přírodovědného vzdělávání lze shrnout 

následovně (2):  

a) paradigma vychází ze zájmu žáků, respektuje a využívá jejich individuálních 

zkušeností; 

b) rozvoj dovedností, používání metod vědeckého zkoumání přírodních fenoménů; 

c) poměrné snižování rozsahu učiva v jednotlivých disciplínách a zároveň navyšování 

časové dotace a hloubky učiva u interdisciplinárně probíraných témat; 

d) rozvoj komunikačních kompetencí žáků v rámci přírodovědných předmětů; 

e) výuka je obohacena o dlouhodobé projekty, je badatelsky orientovaná.  

2.1.2 Mezioborovost versus integrace 

V současné době se nemluví pouze o mezioborových tématech, či interdisciplinaritě, ale také 

o integraci. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce by měla podpořit výuku 

mezioborových témat, nikoli implementaci integrace, je zde nutné uvést rozdíly mezi těmito 

dvěma termíny.  

V předešlém odstavci byly shrnuty základní rysy interdisciplinarity. Pro úplnost je uvedena 

definice mezipředmětových vztahů, které jsou charakterizovány jako: „vzájemné souvislosti 

mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů, přesahujících předmětový rámec“ (1).   

Z definice je tedy jasné, že mezipředmětové vztahy (či mezioborovost nebo 

interdisciplinarita) jsou chápány jako témata společná pro dva a více předmětů, která jsou 

vyučována v rámci klasických disciplín (např. téma „Nukleové kyseliny“ probírané v biologii 

a chemii).  

Naproti tomu integrací (či integrovanou výukou) se rozumí „výuka realizující 

mezipředmětové vztahy a spojení teoretických činností s praktickými v následujících hlavních 

formách:  

a) integrované předměty nebo kurzy; 

b) projekty spojující poznatky z více předmětů; 

c) integrované dny, kdy celá škola realizuje jedno téma“ (1).  

Příkladem integrované výuky může tedy být například biochemický seminář, který propojuje 

vědomosti a schopnosti z biologie a chemie v jednom předmětu. 
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2.1.3 Klady a zápory mezioborových vztahů  

Z popisu multidisciplinárního paradigmatu přírodovědného vzdělávání vyplývá spíše kladný 

charakter mezioborových vztahů. Mnoho autorů se v tomto skutečně shoduje 

a interdisciplinaritu podporovanou ve výuce hodnotí kladně. Casey Jones ve svém článku 

Interdisciplinary Approach – Advantages, Disadvanteges and the Future Benefits of 

Interdisciplinary Studies (6) shrnuje základní klady a zápory mezipředmětových vztahů. Jeho 

představa interdisciplinarity v praxi využívá spolupráce několika učitelů (učitelů několika 

oborů) při tvorbě mezioborového kurikula. Dále pak charakterizuje tzv. „team teaching“ 

(týmové vyučování), kdy učitelé více oborů nejen spolupracují na přípravě kurikula, ale 

zároveň spolu i vyučují dané téma. Týmové vyučování řadí Jones mezi nejlepší metody 

aplikace mezioborových témat do výuky.  

Níže v Tab. 1 jsou shrnuty klady a zápory mezioborových vztahů tak, jak je popisuje Jones ve 

své práci.  

Tab. 1 – Klady a zápory mezioborových vztahů . 

KLADY mezioborových vztahů 

Podporují porozumění vztahů mezi disciplínami. 

Nutí žáky pohlížet na problematiku z jiné perspektivy. 

Podněcují v žácích chuť k celoživotnímu vzdělávání a tím podporují jejich osobní růst. 

Rozvíjí v žácích schopnost uvažovat v souvislostech a řešit problémy reálného světa.   

ZÁPORY mezioborových vztahů 

Mezioborové kurikulum je velmi náročné na přípravu. 

Díky modernímu charakteru mezioborových vztahů zavádějí mnohé školy interdisciplinaritu, aniž 
by na to byly připravené. Dochází zde k podpoře kvantity na úkor kvality. 
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2.2 Vizualizace ve výuce chemie 

Již od počátku lidstva je možné sledovat potřeby graficky vyjadřovat určité situace či pocity. 

Od pravěkých jeskynních maleb, přes vývoj výtvarného umění až po moderní grafické 

programy, které dnes slouží k mnoha rozličným účelům. Již učitel národů Jan Amos 

Komenský psal: „Míti znalost znamená dovésti něco zobraziti, ať už myšlenkou, rukou či 

jazykem. Všechno totiž má svůj původ v zobrazování, to je ve vytváření podob a obrazů 

skutečných věcí. Kdykoli totiž smyslem vnímám nějakou věc, vtiskuje se mi její obraz do 

mozku. Kdykoli vytvářím podobnou věc, vtiskuji její obraz hmotě“ (7). Fakt, že člověk přijímá 

většinu informací z okolního světa zejména zrakem, je evidentní. Podle experimentálně 

získaných dat přijímáme 80 % informací z okolního prostředí právě zrakem (8). Rozsáhlejší 

studie uvádí, že průměrný posluchač si z verbální prezentace vybaví po třech hodinách 70 % 

obsahu, po třech dnech již pouze 10 %, zatímco z vizuální prezentace si po třech hodinách 

vybaví 75 % a po třech dnech až 20 %. Z prezentace založené na kombinaci mluveného slova 

a vizuálních pomůcek si posluchač po třech hodinách vybaví 85 % obsahu a po třech dnech 

téměř 66 % (9). Tato skutečnost je také jedním ze základů rozvoje moderního procesu učení, 

kdy učitel již neslouží jako bezedná studna suše chrlící informace, nýbrž má za úkol žákům 

učivo předkládat v co nejvíce rozmanitých formách tak, aby si oni sami našli pro ně nejvíce 

vyhovující cestu k pochopení učiva. Jednou z výše zmíněných forem je právě vizualizace.  

Chemie i biologie jako vědy jsou založeny na teoriích a modelech, které nám popisují stavbu 

a funkce mikrosvěta. Vyplývá to ze skutečnosti, že zkoumané objekty ani děje není možné se 

současnými technologiemi přímo pozorovat. K tomu, aby bylo možné pochopit, proč daná 

reakce probíhá daným směrem za daných podmínek, proč má daná látka dané chemické 

a fyzikální vlastnosti, je potřeba právě těchto teorií, které se více či méně blíží reálné situaci 

a které vědci neustále obměňují ve snaze je zobecnit na co nejvíce fyzikálně-chemicko-

biologických dějů. Spolu se stále se zvyšující abstraktností těchto teorií vyvstává otázka, jak 

tento mikrosvět přiblížit žákům v hodinách tak, aby pro ně dané téma bylo pochopitelné. 

Zároveň je patrný trend vnášet tyto abstraktní teorie do výuky na čím dál tím nižších stupních 

vzdělávání. Ideálním prostředkem pro seznámení žáků s těmito teoriemi a modely je právě 

vizualizace, která žákům umožňuje lépe pochopit abstraktní fenomén (10).  

Vizualizaci lze definovat jako „operaci transformující určitý jev (objekt, proces), jeho 

strukturu, systémotvorné vazby a charakteristické vlastnosti do podoby umožňující jeho 

zrakové vnímání“ (11).  
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Využívání vizualizace ve výuce si neklade pouze výše zmíněný cíl, tedy přiblížit žákům těžko 

vysvětlitelné a pochopitelné jevy, nicméně slouží i jako zásadní prostředek pro rozvíjení 

žákových kompetencí (12). Jednou z nich je vizuální gramotnost. Tu lze chápat jako „soubor 

schopností a dovedností, kterými jedinec disponuje, a s jehož pomocí je sto porozumět 

vizuálním prostředkům a dokáže je používat při komunikaci s jinými lidmi“ (11). Stejně tak 

jako verbální gramotnost znamená porozumění psanému a slovnímu projevu (a následně tento 

projev reprodukovat), vizuální gramotnost je založena na chápání a  reprodukci různých 

grafických podnětů. Nutnost rozvoje vizuální gramotnosti žáků je podmíněna několika 

faktory. Jedním z nich může být např. skutečnost, že žáci jsou nejen ve škole, ale i mimo ni, 

vystavováni stále se zvětšujícímu množství různých a potenciálně i matoucích podnětů (jako 

jsou reklamy, obchodní nabídky, komiksy apod.), jejichž správné pochopení vyžaduje 

dostatečnou vizuální gramotnost (13). Dalším faktorem může být fakt, že žáci s nízkou 

vizuální gramotností mají sníženou schopnost učit se ze zdrojů využívajících vizuální prvky. 

A nakonec je vhodné zmínit, že pravidelný kontakt žáků s různými vizualizačními prostředky 

napomáhá rozvíjet jejich představivost, aktivizuje celou osobnost žáka tím, že ulehčuje jeho 

samostatnému myšlení, poutá jeho pozornost a zájem a působí na jeho city (14).   

2.2.1 Vizualizační prostředky 

Při využívání vizualizace ve výuce lze použít tři základní vizualizační prostředky (13): 

a) 2D a 3D statické modely 

b) 2D a 3D dynamické modely 

c) 2D a 3D multimediální modely. 

2D statické modely představují základní a v současnosti celoplošně využívaný prostředek 

vizualizace, který je reprezentován např. učebním textem, obrázkem chemické aparatury či 

grafem vyjadřujícím závislost tlaku na objemu u izotermického děje. Příkladem 3D statického 

modelu můžou být např. kalotové či tyčinkové modely molekul.  

Druhou kategorii dynamických modelů reprezentují jednoduché 2D či 3D animace, které 

neobsahují žádné interaktivní prvky, např. animace vzniku kovalentní vazby.  

Nejkomplexnějším a také nejžádanějším vizualizačním prostředkem jsou multimediální 

modely. Jsou to modely, které slučují různé audiovizuální prvky do jednoho výstupu, který je 

následně prezentován (13). Těmito prvky mohou být např. texty, obrázky, zvuk, videa 

a animace. Neméně podstatnou složku multimédií tvoří interaktivita. Tu můžeme definovat 
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jako „vlastnost systému umožňující aktivní přizpůsobení se uživateli a jeho podíl na řízení 

průběhu jednotlivých procesů“ (1). Právě třetí kategorie prostředků využívající multimédia je 

nejvhodnější pro znázorňování různých chemických teorií a modelů.  

2.2.2 Animace 

Animace můžeme zařadit mezi dynamické vizualizační prostředky (15). Multimediální 

slovník - aneb manuál milovníka multimédií vymezuje pojem animace jako „napodobení 

(simulaci) plynulého pohybu skládáním jednotlivých nepohyblivých snímků nebo kreslených 

obrázků“ (16). Kombinace této definice s tvrzením, že lidský zrak je již odjakživa přitahován 

pohybem (17), vytváří z animací, popř. i videí, ideální učební pomůcku. V souvislosti 

s výukovým procesem se hovoří o výukových animacích. 

V současné době panuje obecně uznávaný postoj, že animace vedou k zefektivnění výuky. 

Většina výzkumů tento postoj skutečně potvrzuje, jak uvádí např. studie Bétrancourt 

a Tversky (18). Ty porovnaly celkem 17 studií, které se zabývaly rozdílem mezi učivem 

předaným pomocí animací a učivem zprostředkovaným běžnějšími výukovými metodami 

(výklad, práce s textem, …). Z analyzovaných 17 studií bylo 12 z nich provedeno 

experimentálně a 5 přímo v terénu, tedy během vyučovacího procesu. Výsledky skutečně 

hovoří v mírný prospěch využívání animací v hodinách, což je patrné z Tab. 2. 

Tab. 2 – Výsledky porovnání 17 studií věnujících se  efektivitě využívání animací 

ve výuce dle srovnávací studie Mireille Bétrancourt (18). 

                        Výsledky 

Studie 
Pozitivní výsledky Negativní výsledky Celkový počet studií 

Experimentální studie 7 5 12 

Terénní studie 3 2 5 

2.2.2.1 Pozitiva výukových animací 

Prvním kladným efektem, který mají animace na žáka, je umožnění vytvořit adekvátní 

mentální reprezentaci procesů a dějů a zároveň zmírnit kognitivní procesy, které by žák musel 

aplikovat pro správné pochopení učiva bez intervence animace (18). Práce se statickými 

vizualizačními prostředky je doprovázena zvýšenou mírou aditivních procesů (srovnávání 

obrázků, přemýšlení o naznačené dynamice, identifikování symbolů apod.), což může být 

spojeno s nesprávným pochopením daného jevu. Ovšem pokud změny v daném ději 

prezentujeme dynamicky, přesně a věrně, pak může dojít k odlehčení pracovní paměti žáků 
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a ti mohou své kognitivní procesy zaměřit např. na dokonalejší pochopení dané problematiky 

(19). Dále je pak z podstaty dynamických a multimediálních vizualizačních prostředků patrné, 

že animace nabízejí větší shodu daného jevu s jeho reprezentací, než je tomu u vizualizací 

statických.   

Dalším pozitivem animací je možnost některé procesy zrychlit či naopak zpomalit (např. růst 

rostlin či naopak pohyb ptačích křídel). V neposlední řadě lze uvést i atraktivitu animací, 

která je patrná např. z návštěvnosti animovaných filmů.  

2.2.2.2 Negativa výukových animací 

Podle výše uvedeného výzkumu Bétrancourt a Tversky je nicméně patrné, že animace mají 

i své stinné stránky. Ty shrnuje následující odstavec. 

Informace, které jsou v animaci prezentovány, jsou v první řadě pomíjivé a zároveň jsou 

žákům předávány prostřednictvím vývojových kroků. Animace tedy nenabízí stálou, nýbrž 

přechodnou informaci. Z tohoto je patrné, že daná informace může v pracovní paměti žáků 

setrvat jen několik vteřin a následně může být vytěsněna informací další. Jestliže na sebe dvě 

informace navazují, ale zároveň jsou prezentovány žákům odděleně, může se stát, že první 

informace bude vytěsněna druhou a nedojde k jejich výslednému propojení (18). 

Dalším negativním faktorem může být tzv. „split attention effect“, neboli „efekt roztříštěné 

pozornosti“, který může být u mnoha animací zapříčiněn jejich přílišnou komplexitou. 

Některé objekty se v nich mohou pohybovat současně a žáci jsou pak nuceni rozdělit svou 

pozornost, což může vést k nedokonalému zachycení požadovaných informací (20).   

2.2.2.3 Doporučení pro tvorbu animací 

Následující přehled zahrnuje nejdůležitější aspekty tvorby efektivních animací. Byl sestaven 

Mgr. Lukášem Hlaváčkem pro účely jeho disertační práce na základě analýzy a studia 

příslušné literatury (21). Přehled byl upraven autorem této diplomové práce. 

a) animace mohou být efektivní, pokud jsou segmentovány do více částí; 

b) animace mohou být efektivní, pokud mají žáci kontrolu nad jejich průběhem; 

c) animace mohou být efektivní, pokud jsou v nich signalizovány klíčové informace 

(zvýrazňování důležitých informací pomocí šipek, barevného značení, zoomování 

apod.); 

d) animace mohou být efektivní, pokud nejsou přetíženy nadbytečnými informacemi; 
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e) animace je vhodné využívat především v případech, kdy součástí učiva jsou 

komplikované prostorové struktury a dynamické jevy; 

f) animace není vhodné využívat v situacích, kdy jsou žáci schopni si daný jev představit 

samostatně; 

g) vizuální reprezentaci animací je vhodné spojovat s verbálním vysvětlením.  
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2.3 Zastoupení tématu v rámcových vzdělávacích programech pro 

gymnázia (RVP G)  

Vzdělávacími oblastmi, které zahrnují téma trávení, jsou Člověk a příroda a Člověk a zdraví. 

V oblasti Člověk a příroda jsou v oboru Chemie, konkrétně biochemie, a v oboru Biologie 

vymezeny očekávané výstupy žáka následovně:  

obor Chemie 

a) „Žák charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam.“ (22) 

Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce je metabolismus živin zmíněn 

velmi okrajově, nicméně proces trávení je jeho základním článkem.   

b) „Žák objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy 

probíhající v organismech.“ (22) 

Kromě sacharidů, lipidů a proteinů tato práce částečně pojednává i o enzymech, 

vitaminech a dalších látkách podílejících se na trávení a vstřebávání. 

obor Biologie 

a) „Žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy 

probíhajícími v lidském těle.“ (22) 

Této tématice se věnuje zejména anatomická část diplomové práce, která se kromě 

samotné trávicí soustavy zaměřuje též na soustavu mízní a cévní.  

Oblast Člověk a zdraví, obor Zdravý způsob života a péče o zdraví, vymezuje mimo jiné 

následující očekávaný výstup žáka: 

a) „Žák usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím 

druhých.“ (22) 

K tomuto bodu se vztahují zejména s trávením úzce související pojmy zdravá výživa 

a zdravý životní styl. Vzhledem k charakteru a rozsahu diplomové práce není tento 

výstup žáka reflektován. 

RVP G se také zmiňují o interaktivních složkách, které je vhodné do výuky zahrnout. 

Konkrétně je interaktivita zmíněna ve vzdělávací oblasti Informatika a informační 

a komunikační technologie: „V souvislosti s pronikáním poznatků informačních 

a počítačových věd do různých oblastí lidské činnosti a se specifickým využitím ICT v různých 

oborech je vhodné zapojit do výuky i inteligentní, interaktivní výukové prostředky, modelování 
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přírodních, technických a sociálních procesů a situací posilujících motivaci k učení. Tím se 

zvyšuje pravděpodobnost uplatnění absolventů gymnázia v dalším vzdělávání a na trhu 

práce“ (22). 

Téma diplomové práce reflektuje téměř všechny výše jmenované očekávané výstupy žáka 

a samotné animace jsou jedním z prostředků umožňujících jejich naplnění.  
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2.4 Analýza dostupných animací 

V současnosti je na internetu k dispozici mnoho různých animací, které nastiňují více či méně 

podrobně a komplexně téma trávení v lidském organismu. Z tohoto důvodu byla provedena 

krátká rešerše, ve které bylo podle kritérií uvedených v publikaci (23) analyzováno pět 

animací. Každá animace byla oznámkována od 1 (nejlepší známka) do 3 (nejhorší známka) 

podle toho, jak je dané kritérium u animace naplněno. U kritéria „výběr obsahu a jeho 

redukce“ je daná animace ohodnocena podle předpokládané cílové skupiny žáků následovně: 

ZŠ (pro základní školy), SŠ (pro střední školy) a VŠ (pro vysoké školy). Z 8 kritérií 

uvedených v (23) byla vybrána následující: 

a) Didaktický kontext - vztah daného sektoru se všemi částmi trávicí soustavy, 

návaznost na předchozí učivo; 

b) Estetická kvalita – grafická a animační složka; 

c) Výběr obsahu a jeho redukce – jestli animace odpovídá množstvím informací cílové 

skupině;   

d) Vědecké standardy – zda animace neobsahuje chyby ve faktických informacích; 

e) Učební aktivity – jak je v dané animaci zpracována interaktivní složka. 

Zároveň byla stanovena dvě kritéria, která by měla ta výše uvedená doplňovat ve vztahu 

k charakteru diplomové práce: 

f) Interdisciplinarita - provázání biologické a chemické složky tématu; 

g) Doprovodný text – zda daná animace obsahuje doprovodný text. 

Hned na začátku je nutno říci, že vzhledem ke komplexitě a interdisciplinaritě tématu je velmi 

složité vytvořit animaci, která by všechna výše uvedená kritéria splňovala. Cílem rešerše je 

tedy analyzovat vybrané animace, určit jejich silné a slabší stránky a vyvodit z toho závěry, 

které budou brány v potaz při vytváření vlastní výukové animace.  

2.4.1 Wiley.com 

Internetový portál Interactive Concepts in Biochemistry, second edition seskupuje animace 

týkající se všech možných biochemických témat a je jedním z nejkomplexnějších svého 

druhu. Ve složce Interactive-Animations lze nalézt kratší i delší animace, popisující různé 

biologické děje, mimojiné i biochemické pochody v lidském těle. Trávení je více či méně 
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zmíněno v animacích Cholesterol a Fatty acid Metabolism.  Tyto animace jsou vytvářené 

v programu Adobe Flash.  

Obě animace jsou složené z několika kroků (několika animací), mezi kterými je možno 

přecházet pomocí ovládacích tlačítek. Animace je interaktivní, to znamená, že je možné se 

kdykoli vrátit na předešlý slide, či ovládat objekty v animaci pomocí tlačítek, ovšem chybí 

zde možnost animaci v určitý moment stopnout. Tento nedostatek je vykompenzován 

relativně rychlými a jednoduchými změnami, které jsou navíc popisovány a vysvětlovány 

v textu, jež se v průběhu animace objevuje. Animace jsou také v určitý moment přerušené 

kontrolní otázkou na právě vysvětlené téma, což může mít kladný dopad na pozornost žáka. 

V Tab. 3 a Tab. 4 jsou shrnuta a oznámkována jednotlivá kritéria.  

Tab. 3 – Wiley.com: Cholesterol. 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Vztahy mezi biologií a chemií jsou velmi dobře podchyceny, 
animace přechází pozvolna mezi oběma obory. 

1 

Didaktický kontext 
Animace se zaobírá pouze dvěma částmi trávicí soustavy (žaludek 
a tenké střevo). Chybí prvotní náhled na celý trávicí systém. 

3 

Estetická kvalita 
Animace je graficky dobře vyvedená, doprovodný text by mohl 
být o něco větší. 

2 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

Informace jsou v mnohém dostačující i pro vysokoškolskou 
úroveň. 

VŠ 

Vědecké standardy Animace ani doprovodný text neobsahují odborné chyby. 1 

Učební aktivity 

Interaktivita je podpořena přepínáním na různé oddíly a 
pododdíly animace, na mnoha slidech je možné spustit 
doprovodné animace, či pouhým najetím kurzoru myši na název 
zobrazit vzorec látky. Animace obsahuje také odkazy na 3D 
struktury chemických látek. 

1 

Doprovodný text 
Doprovodný text je přítomen, nicméně jeho velikost by měla být 
větší. Zobrazení textu se nedá vypnout. 

2 
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Tab.4 – Wiley.com: Fatty acid Metabolism. 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Chemicko-biologické vztahy jsou patrné, zejména pak jejich 
návaznost. 

1 

Didaktický kontext 
Animace se opět zaobírá pouze dvěma sektory trávicí soustavy – 
žaludkem a tenkým střevem. 

3 

Estetická kvalita 
Po grafické stránce je animace vydařená, nicméně některé 
struktury by mohly být vytvořeny přesněji (např. kulatý průsvit 
tenkého střeva místo hranatého).  

2 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

Množství informací přesahuje rámec středoškolské látky. 
VŠ 

Vědecké standardy 

Animace obsahuje pár drobných chyb, které mohou být 
způsobeny záměrnou redukcí odborných informací – př.: „Trávení 
tuků začíná až v tenkém střevě.“ Místo názvu „glucagon“ se zde 
objevuje chyba způsobená zřejmě překlepem „gucagon“.  

1 

Učební aktivity Jsou podchyceny prvky zmíněnými ve výše uvedeném odstavci. 2 

Doprovodný text 
Text doprovází každý slide animace, úprava je přehledná. 
Zobrazení textu se nedá vypnout. 

1 

Obě animace jsou dostupné z: http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/ (24).  

2.4.2 Digestion animation 

Animace na první pohled zaujme žáka svým grafickým provedením. Je vytvořená v programu 

Adobe Flash a autor využil mnoha funkcí, které tento program nabízí. Předně je potřeba říci, 

že animace je určená spíše základním školám než školám středním (viz Tab. 5). Jednotlivé 

komponenty stravy i trávicích tekutin jsou znázorněny jako usmívající či mračící se příšerky, 

jejichž atraktivita je podmíněna neustálým pohybem nebo změnou výrazu. Autor zde nabízí 

vysokou míru interaktivity, jednotlivé pochody doplňuje textem. Základoškolský charakter 

animace je dán také mírou informací, které autor v průběhu předkládá. Nejmenuje enzymy, 

které se účastní trávicího procesu, chemická úroveň je zde také velmi nízká. Naopak velmi 

povedený je výběr potravy, kterou osoba v animaci na začátku pozře. Tomuto výběru je pak 

podřízená samotná animace (např. při pozření ryby dochází k trávení až v žaludku – trávení 

proteinů, naopak při konzumaci dortů je trávení započato již v ústní dutině – trávení 

sacharidů).  

http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/
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Tab. 5 – Digestion animation. 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita Chemická složka je velmi potlačena, biologická převládá. 3 

Didaktický kontext Animace kopíruje celou trávicí soustavu se všemi jejími oddíly. 1 

Estetická kvalita 
Grafická stránka je velmi vydařená, provedení je, zejména pro 
mladší žáky, velmi atraktivní. 

1 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

Informace v animaci obsažené vyhovují základním školám, pro 
střední školy či semináře je toto množství nevyhovující. 

ZŠ 

Vědecké standardy 
Animace neobsahuje faktické odborné chyby. Určitou mystifikací 
by mohlo např. být znázornění klků, jako panáčků, kteří si aktivně 
odebírají živiny z lumen střeva.  

1 

Učební aktivity 

Interaktivita je zde zajištěna jednak výběrem potravy na začátku 
animace, dále pak možnými přechody z jednoho oddílu trávicí 
soustavy do druhého bez sledování konkrétních pochodů 
v daném úseku. Celá animace je doprovázena originálními zvuky.  

1 

Doprovodný text Doprovodný text je přítomen, nedá se však vypnout. 1 

Animace je dostupná z: http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf (25).  

2.4.3 Human anatomy Animation: Organs of Digestion 

Animace opět shrnuje celý proces trávení. Základní funkcí je přepínání mezi anglicky 

komentovaným videem a textově doprovázenou interaktivní částí. Video sleduje cestu 

potravy od ústní dutiny až po anální otvor, je možné jej kdykoli zastavit, vypnout zvuk či 

zapnout doprovodný text. U interaktivní části lze vybrat kterýkoli orgán a po rozkliknutí se 

objeví podrobný text, který popisuje procesy v daném orgánu probíhající jak z biologického, 

tak z chemického hlediska. Díky tomuto systému se nabízí možnost využívat animaci jak 

v běžných hodinách, tak v hodinách seminárních. Grafická složka animace je na velmi 

vysoké úrovni, což zvyšuje její atraktivitu. Animace je vytvořená v programu Adobe Flash. 

Jednotlivá kritéria jsou oznámkována v Tab. 6.  

Užitečnou pomůckou pro učitele i pro žáky je sada různých kvízů a přiřazovacích cvičení, 

které mohou být v hodinách také využívány. Přiřazovací cvičení se vyznačují různou mírou 

obtížnosti a mohou tak posloužit na základoškolské i středoškolské úrovni vzdělávání.  

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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Tab. 6 – Human anatomy Animation: Organs of Digestion. 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita Biologická složka převládá nad chemickou. 3 

Didaktický kontext Animace kopíruje celou trávicí soustavu se všemi jejími oddíly. 1 

Estetická kvalita Grafická stránka je velmi vydařená. 1 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

Množství informací je, zejména v interaktivní části animace, 
dostačující a vyhovující středoškolské úrovni. 

SŠ 

Vědecké standardy 
Animace neobsahuje žádné odborné chyby. 

 
1 

Učební aktivity Viz úvodní popis této animace. 1 

Doprovodný text Text je přítomen, je možné jeho zobrazení vypnout. 1 

Animace je dostupná z: 

http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/animation__org

ans_of_digestion.html (26). 

2.4.4 Trávení sacharidů 

Internetový portál studiumbiochemie.cz, věnující se výuce biochemie a přípravě nejrůznějších 

materiálů pro výuku, obsahuje jednu Adobe Flash animaci zabývající se trávením.  

Flash-animace sleduje pouze trávení sacharidů v lidském těle. Je to celkem jednoduchý 

a přehledný materiál, vhodný pro výuku jak na základních, tak i středních školách (viz 

Tab. 7). Obsahuje jednak samotné schéma trávení sacharidů, jednak i přehled enzymů, které 

se jejich trávení účastní. Doprovodnou animací je i tvorba zubního kazu. Grafické a animační 

provedení je velmi jednoduché, v samotné animaci se pohybuje jen potrava, která v průběhu 

mění pouze barvu. Celá animace je popisována doprovodným textem. Tato animace je jako 

jediná ze zmiňovaných vytvořená v češtině.  

http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/animation__organs_of_digestion.html
http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/animation__organs_of_digestion.html
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Tab. 7 – Trávení sacharidů . 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Mezioborový vztah je zde patrný, i když jednotlivé složky 
(biologická a chemická) jsou oddělené. 

2 

Didaktický kontext Animace sleduje průchod potravy celou trávicí trubicí. 1 

Estetická kvalita Grafická stránka je velmi jednoduchá. 2 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

Množství informací je dostačující a vyhovující středoškolské 
úrovni.  

SŠ 

Vědecké standardy 

Animace obsahuje drobné chyby způsobené zřejmě redukcí 
odborných informací na požadovanou úroveň, př.: „Enzym          
α-amylasa štěpí polysacharidy na oligosacharidy…“ (kromě 
oligosacharidů dochází i ke vzniku maltos). 

1 

Učební aktivity Interaktivní složka je velmi jednoduchá. 2 

Doprovodný text Text je přítomen, nelze jej vypnout.  1 

Animace dostupná z: http://studiumbiochemie.cz (27).  

2.4.5 Shrnutí 

Animace veřejně dostupné na internetu jsou v zásadě dvojího charakteru:  

a) animace zabývající se trávením obecně – 2) a 3) 

b) animace sledující jedno konkrétní téma – 1) a 4) 

U prvního typu animací se klade důraz na všeobecné pojetí tématu a provázanost jednotlivých 

trávicích pochodů mezi sebou. Druhý typ animací cílí na co nejpřesnější znázornění daného 

děje, díky tomu může být věnován větší prostor i chemické části trávení.  

Co se týká grafické stránky animací, zde záleží na autorovi, jak danou věc pojme. Obecně lze 

říci, že čím více je animace graficky upravená, tím větší atraktivitu u žáků vyvolává. 

Interaktivní složka je žádoucí, neměla by však být primárním prvkem celé animace. Je velmi 

obtížné najít tenkou hranici mezi správnou interaktivitou a zbytečnou nepřehledností. 

Poznatky zjištěné analýzou výše zmíněných pěti animací shrnuje Tab. 8.  

http://studiumbiochemie.cz/
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Tab. 8 – Shrnutí analýzy animací . 

Animace  

Kritéria Cholesterol 
Fatty acid 

Metabolism 
Digestion 
animation 

Animation: 
Organs of 
digestion 

Trávení 
sacharidů 

Výsledná 
známka 

Interdisciplinarita 1 1 3 2 2 1,8 

Didaktický kontext 3 3 1 1 1 1,8 

Estetická kvalita 2 2 1 1 2 1,6 

Výběr obsahu a jeho 
redukce 

VŠ VŠ ZŠ SŠ SŠ SŠ/VŠ 

Vědecké standardy 1 1 1 1 1 1 

Učební aktivity 1 2 1 1 2 1,4 

Doprovodný text 1 2 1 1 1 1,2 

Z Tab. 8 vyplývá, že základní složkou, která je u existujících animací nejméně vyvedená, je 

jejich interdisciplinarita a zároveň provázanost jednotlivých pochodů s trávicí soustavou jako 

celkem. Názornost a interaktivita je dostačující, nicméně i tak je možné podpořit nové 

animace např. kontrolními otázkami, větší provázaností a zároveň možností kdykoli přejít na 

jinou část animace. Odborná správnost je u všech analyzovaných animací v pořádku 

a množství odborných informací je podmíněno cílovou skupinou žáků. Doprovodný text 

povětšinou kvalitně doplňuje a popisuje probíhající animace.  

Při tvorbě animace bude kladen důraz na všechna uvedená kritéria, nicméně nejvíce na ta, 

která podle výše uvedené analýzy vykazují největší nedostatky, tzn. na interdisciplinaritu 

a provázanost.  Tyto dvě složky ostatně přímo souvisí se samotným tématem diplomové 

práce.   
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2.5 Analýza dostupných videí 

I přes to, že jedním z cílů diplomové práce je vytvořit výukovou animaci na téma trávení 

v lidském organismu, byla provedena i analýza videí, která se tomuto tématu věnují. Jedním 

z důvodů, které k tomuto kroku vedly, je velké množství graficky velmi vydařených videí, 

která se dají volně na internetu najít a jež mohou být využita v hodinách chemie i biologie. 

Dalším důvodem této analýzy je fakt, že využití videí ve výuce je v současné době častější 

než využití výukových animací.  Posledním zde uvedeným důvodem analýzy videí je 

skutečnost, že mnohá z nich mohou být inspirací pro tvorbu animací, ale i dalších výukových 

materiálů, jako jsou např. pracovní listy, nástěnné obrazy aj. Videa pro tuto analýzu byla 

vybrána jednak podle počtu zhlédnutí (např. Part 1 a Part 2 videa kapitoly 2.5.4), která mají 

v průměru 1 438 007 zhlédnutí ke dni 24. 4. 2018, jednak podle prvotního dojmu z estetické 

stránky.  

Videa budu opět analyzovat na základě předem určených kritérií vycházejících z (23): 

a) Didaktický kontext – zdali je ve videu patrné propojení daného orgánu s celou trávicí 

soustavou; 

b) Estetická kvalita – zahrnuje názornost videa a jeho grafické zpracování; 

c) Výběr obsahu a jeho redukce – shrnuje pro koho je video dle množství uvedených 

informací určeno; 

d) Vědecké standardy – zdali se ve videu nevyskytují faktické chyby. 

Zároveň byla zvolena další dvě kritéria, která jsou důležitá vzhledem k tématu diplomové 

práce: 

e) Interdisciplinarita – mezioborové pojetí videa; 

f) Doprovodný text – zda dané video obsahuje doprovodný text. 

Jednotlivá kritéria byla opět ohodnocena známkami od 1 (nejlepší známka) do 3 (nejhorší 

známka). Výjimku tvoří čtvrté kritérium, u kterého byly použity zkratky ZŠ, SŠ a VŠ podle 

pravděpodobné cílové skupiny žáků.  

2.5.1 Human Physiology: Digestion and Absorption of Lipids 

Video shrnuje poznatky týkající se trávení a absorpce tuků získaných z potravy. Nejprve je 

popsána struktura tuků, lipas a žlučových solí, následně pak tvorba micel a proces 

emulzifikace. V další části video sleduje cestu micel duodenem (dvanáctníkem), jejich štěpení 
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a absorpci přes stěnu tenkého střeva. Zde je znázorněna resyntéza tuků a formování 

chylomikronů, které pak přecházejí do lymfatických cév. Na konci videa se objevuje proces 

absorpce solí žlučových kyselin. Na portálu youtube.com je možné nalézt více videí od tohoto 

autora, jako např. Human Physiology – Carbohydrates Digestion and Absorption nebo 

Human Physiology – Protein Digestion and Absorption. Tato videa mají podobnou strukturu 

i provedení jako video zde analyzované. Jednotlivé složky jsou oznámkovány v Tab. 9. 

Tab. 9 – Human Physiology: Digestion and Absorption of Lipids. 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Mezioborový vztah je patrný, i když převládá složka chemická 
nad biologickou. 

2 

Didaktický kontext 
Ve videu není znázorněna trávicí soustava jako celek, vidíme jen 
lumen dvanáctníku s klky, na konci videa pak naznačený portální 
oběh.  

3 

Estetická kvalita Video je názorné, grafická stránka je jednoduchá. 1 

Výběr obsahu a jeho 
redukce 

Množství informací je dostačující a vyhovující středoškolské 
úrovni.  

SŠ 

Vědecké standardy Ve videu nejsou žádné závažné faktické chyby. 1 

Doprovodný text 
Doprovodný text je přítomen, celé video je komentováno. Je 
možné zapnout i titulky v anglickém jazyce, nicméně ty se 
postupem času opožďují.  

1 

Video dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=hnWk0dVb8fQ (28).  

2.5.2 Protein Digestion and Absorption (Process) 

Video, které může být rozděleno na 4 části, se zabývá trávením a absorpcí proteinů. Na 

začátku videa jsou shrnuty základní informace o proteinech, jejich vlastnosti, struktura 

a význam pro lidské tělo. Následně jsou rozpracovány jednotlivé oddíly trávicí soustavy 

z hlediska jejich anatomie a chemie trávení. V další části videa lze sledovat absorpci proteinů 

a jejich transport portální žilou do jater. Poslední část je věnována opakování a shrnutí 

poznatků uvedených ve videu. Na portálu youtube.com je možné nalézt další videa tohoto 

autora, zabývající se biologickou a chemickou tématikou, jako např. Lipids Digestion 

and Absorption. Tato videa mají podobnou strukturu i provedení jako analyzované video. 

V Tab. 10 jsou ohodnocena jednotlivá kritéria.  

https://www.youtube.com/watch?v=hnWk0dVb8fQ
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Tab. 10 – Protein Digestion and Absorption (Process) . 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Ve videu jasně převládá biologická složka nad složkou 
chemickou. 

3 

Didaktický kontext 
Video sleduje průběh trávení proteinů napříč všemi podstatnými 
oddíly trávicí soustavy (ústní dutina, žaludek a dvanáctník, 
následně pak i játra). 

1 

Estetická kvalita 
Video je názorné, grafická stránka je relativně jednoduchá. Chybí 
zde ovšem jakékoli vyjádření primární chemické struktury 
proteinů, kromě jednoho obecného vzorce aminokyselin. 

2 

Výběr obsahu a jeho 
redukce 

Vzhledem k širokému zastoupení biologické složky došlo 
k potlačení složky chemické.  

ZŠ 

Vědecké standardy Ve videu nejsou žádné závažné faktické chyby. 1 

Doprovodný text 
Doprovodný text je přítomen a vhodně doplňuje již tak názorné 
video. Mnohdy se autoři snaží o detailní vysvětlení některých 
termínů jako je „hepatoportální systém“ apod.  

1 

Video dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EYfB6g3Gl0c (29).  

2.5.3 Starch (Carbohydrates) Digestion and Absorption 

Video je atypické oproti ostatním analyzovaným videím z hlediska průběhu a provedení. Celé 

video je kreslené v reálném čase a autor zároveň komentuje děje a struktury, které právě 

vytvořil. Tento typ videa je složitý na tvorbu a zároveň velmi náročný co se názornosti týká. 

Autor kreslí a popisuje velmi obratně jak chemickou tak biologickou (anatomickou) složku 

trávicího traktu, postupuje strukturovaně a pomocí kreslených šipek přechází z jednoho oddílu 

soustavy do druhého. Na portálu youtube.com je možné nalézt další videa tohoto autora, 

zabývající se biologickou a chemickou tématikou, jako např. Protein Digestion 

and Absorption či The Digestive System. Tato videa mají podobnou strukturu i provedení jako 

mnou analyzované video. Ohodnocení tohoto videa dle vybraných kritérií je uvedeno 

v Tab. 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYfB6g3Gl0c
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Tab. 11 – Starch (Carbohydrates) Digestion and Absorption . 

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Obě složky, jak biologická, tak i chemická, jsou vyvážené a 
navzájem se doplňují. 

1 

Didaktický kontext 
Ve videu sledujeme průběh trávení sacharidů od ústní dutiny až 
po tlusté střevo.  

1 

Estetická kvalita 
Video je velmi názorné, grafická stránka velmi povedená. Autor 
využívá různě barevné fixy pro zvýšení názornosti obrazu. 

1 

Výběr obsahu a jeho 
redukce 

Video tak akorát vystihuje množství informací určené pro 
středoškolské žák.  

SŠ 

Vědecké standardy Ve videu nejsou žádné faktické chyby. 1 

Doprovodný text Doprovodný text není přítomen, nejsou k dispozici ani titulky.  3 

Video dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LWfXeCVp7Wk (30). 

2.5.4 Learn About Digestive System | Human Digestive System Animation 

Videa tvoří dohromady zhruba čtyřicetiminutový celek, který kompletně popisuje trávicí 

soustavu člověka. První část (Part 1) se zabývá zejména základní stavbou trávicí trubice jako 

takové a detailně popisuje její jednotlivé oddíly. Druhá část (Part 2) je věnována zejména 

přídatným orgánům trávicí soustavy, jako jsou slinné žlázy, játra a slinivka břišní. Na konci 

každého videa je shrnutí nejdůležitějších získaných informací. Obě videa jsou doprovázena 

mluveným projevem i doprovodným textem. Z důvodu stejné struktury budou v Tab. 12 

ohodnocena obě videa dohromady.  

https://www.youtube.com/watch?v=LWfXeCVp7Wk
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Tab. 12 – Learn About Digestive System | Human Digestive System Animation.   

Kritérium Poznámka Známka 

Interdisciplinarita 
Složka biologická (anatomická) ve velké míře převládá nad 
složkou chemickou. 

3 

Didaktický kontext Video sleduje průchod potravy celou trávicí soustavou.  1 

Estetická kvalita 
Grafická složka videa je velmi povedená, veškeré objekty 
jsou modelovány ve 3D.  

1 

Výběr obsahu a jeho 
redukce 

Anatomická fakta jsou velmi podrobně rozebírána, zatímco 
chemické informace jsou potlačeny.   

VŠ 

Vědecké standardy 

Ve videu (konkrétně v Part 2) se objevuje zásadní chyba, 
kdy výrazem „Bile salts“ je popisována struktura enzymu, 
nikoli derivátu cholové kyseliny. Další chyby nebyly ve 
videích nalezeny. 

2 

Doprovodný text Doprovodný text je přítomen. 1 

Part 1 - dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ZeUlh9Cou38 (31); 

Part 2 - dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=s0Y5JJmsVfs (32). 

2.5.5 Shrnutí 

V této krátké rešerši byla analyzována čtyři videa získaná z portálu youtube.com. Je 

samozřejmé, že na internetu je k dispozici mnoho dalších videí zabývajících se touto 

tématikou, nicméně jejich širší analýza není hlavním cílem této práce. Výsledky z analýzy 

videí jsou shrnuty v Tab. 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeUlh9Cou38
https://www.youtube.com/watch?v=s0Y5JJmsVfs
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Tab. 13 – Shrnutí analyzovaných videí . 

                  

 

 

                    Animace 

Kritéria 

Human 
Physiology 
– Digestion 

and 
Absorption 

of Lipids 

Protein 
Digestion 

and 
Absorption 
(Process) 

 

Starch 
(Carbohydrates) 

Digestion and 
Absorption 

 

Learn 
about 

Digestive 
System / 
Human 

Digestive 
System 

Animation 
– Part 1 
nad 2 

Výsledná 
známka 

Interdisciplinarita 2 3 1 3 2,25 

Didaktický kontext 3 1 1 1 1,5 

Estetická kvalita 1 2 1 1 1,25 

Výběr obsahu a 
jeho redukce 

SŠ ZŠ SŠ VŠ SŠ 

Vědecké standardy 1 1 1 2 1,25 

Doprovodný text 1 1 3 1 1,5 

Z Tab. 13 vyplývá, že základním nedostatkem analyzovaných videí je jejich mezioborovost. 

Povětšinou převládá jedna ze složek, buď chemická, nebo biologická. Dalšími kritérii, která 

nejsou ve videích dostatečně zpracovaná, jsou provázanost a doprovodný text. Ovšem při 

bližší analýze Tab. 13 je jasné, že za horší výslednou známku může vždy jen jedno video, 

které bylo v této oblasti nedostatečné. Grafická složka a odborná správnost se jeví jako 

dostačující, stejně tak jako průměrné množství informací uvedených v jednotlivých videích.  

Za zmínku stojí fakt, že kritérium „interdisciplinarita“ skončilo v obou analýzách s nejhorší 

známkou. Tato informace může být brána jako důkaz nedostatečného propojení jednotlivých 

předmětů ve výukových materiálech podobného typu. I z tohoto důvodu je jedním z cílů této 

práce vytvořit mezioborový výukový materiál, který by pomohl rozvíjet interdisciplinaritu na 

středních školách.   
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2.6 Dotazníkové šetření  

Pro získání zevrubnější představy o současném stavu výuky tématu trávení v lidském 

organismu na středních školách byl v rámci diplomové práce proveden pedagogický výzkum 

založený na kvantitativní metodě dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit v jaké 

míře je téma trávení na středních školách vyučováno, které materiály a pomůcky jsou k výuce 

využívány a v neposlední řadě i jak je téma vnímáno samotnými učiteli. V následujících dvou 

kapitolách jsou uvedeny základní obecné charakteristiky dotazníkového šetření. Popis 

a výsledky dotazníku zpracovávaného v rámci této diplomové práce jsou uvedeny v praktické 

části.  

2.6.1 Dotazník - popis metody, výhody a nevýhody  

Dotazník je ve své podstatě způsob psaného řízeného rozhovoru. Na dotazy, které jsou 

v tomto případě psané, se vyžaduje písemná odpověď. Z hlediska kvantitativních metod 

můžeme dotazníkové šetření zařadit do metod subjektivních. Subjektivita je dána tím, že 

respondent (dotazovaná osoba) může různým způsobem ovlivňovat své odpovědi (např. tím, 

že se jeví společensky lepším, mohou se zde projevovat tendence k simulaci apod.). Při 

použití dotazníku jako výzkumné metody se většinou zjišťují jak tzv. fakta tvrdá (např. věk či 

pohlaví respondenta), tak fakta měkká (sem řadíme názory, zkušenosti, postoje apod.) (33, 

34).  

Mezi podstatné výhody dotazníkového šetření patří bezesporu relativně malá časová 

náročnost (např. oproti rozhovoru). Respondenti mohou při vyplňování dotazníku více 

zvažovat své odpovědi, mohou si vyplnění naplánovat na delší časový úsek. Další výhodou 

této metody je možnost oslovit mnoho respondentů zároveň, takže v krátké době je možné 

získat velké množství odpovědí (33).  

Hlavní nevýhodou dotazníkového šetření je jeho subjektivita. Odpovědi respondentů bývají 

vědomě či nevědomě subjektivně zkreslené, což vyúsťuje v nízkou validitu. Při rozesílání 

dotazníku elektronickou cestou většinou dochází k nízké návratnosti. Dalším negativem 

dotazníku je striktní položení otázek, které jsou předem dané a není možné, např. jako 

u rozhovoru, dále se dotazované osoby doptávat. Fakt, že respondent může odhadnout záměr 

tazatele, a tím pádem upravovat své odpovědi, patří mezi další nevýhody, které je možné 

částečně redukovat správnou strukturou dotazníku a formulací otázek (33).  
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2.6.2 Struktura dotazníku a typy otázek 

Strukturu dotazníku můžeme rozdělit do tří částí.  

Zaprvé je to vstupní část, která obsahuje hlavičku (název zadávající instituce, jména autorů 

dotazníku apod.), vysvětlení cíle dotazníkového šetření (zde je kladen důraz na význam 

respondentových odpovědí pro řešení dané problematiky a zároveň je tímto motivován 

k důslednému vyplňování jednotlivých položek) a pokyny pro respondenty (jakým způsobem 

odpovídat na otázky, může zde být uvedena i ilustrativní odpověď) (34).  

Druhá část obsahuje jednotlivé položky. Ty by měly být řazeny dle škály obtížnosti od méně 

obtížných po složitější, méně zajímavé. Při tvorbě položek je nutné dbát na srozumitelnost, 

smysluplnost a konkrétnost otázek. Podle stupně otevřenosti můžeme otázky v dotazníku dělit 

na uzavřené, polouzavřené a otevřené. Uzavřené otázky nabízí hotové alternativní odpovědi, 

které respondent pouze zakroužkuje či jinak vyznačí. Výhodou takovýchto položek je jejich 

snadné a rychlé vyhodnocení. Naopak otázky otevřené jsou pro vyhodnocování mnohem 

složitější. Otázka jen nasměruje dotazovanou osobu a respondent má velkou volnost 

odpovědí. S tím souvisí i časová náročnost takového typu položek. Položky polouzavřené 

nabízejí nejprve možnost výběru z alternativních odpovědí, následně pak žádají o bližší 

vysvětlení či konkretizování. Dalším typem položek jsou položky škálované. Škála poskytuje 

odstupňované hodnocení jevu, kterého se otázka týká. V dotazníku je vhodné používat více 

typů položek, čímž dochází ke zvýšení pozornosti a k narušení stereotypu otázek. Na druhou 

stranu není žádoucí typy položek neustále střídat. To může vést k rozptylování respondentů 

(34).   

Třetí a poslední částí dotazníků je fráze, ve které autoři respondentům děkují za čas 

a spolupráci (34).   
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2.7 Program Adobe Flash Professional  

Adobe Flash Professional CS6 je aplikace využívaná web designery, vývojáři a animátory pro 

tvorbu grafického obsahu v IT prostředí. V tomto programu se vytváří interaktivní animace 

pro webové či mobilní použití. Výše zmiňovaná verze programu byla na trh uvedena v roce 

2012 americkou firmou Adobe Systems (35).  

Tvorba animací je v této aplikaci umožněna díky programovacímu jazyku Action Script 2.0 

a Action Script 3.0, který vychází z JavaScriptu. Díky tomuto je možné do animací vkládat 

pomocí kódů různé formy ovládání či zobrazování a tím vytvářet animace interaktivní. Oba 

skriptovací jazyky mají vlastní syntaxi, kterou je nutné při zadávání kódů striktně dodržovat.  

Při tvorbě výukové animace jako součásti diplomové práce, bylo využito právě programu 

Adobe Flash Professional CS6, konkrétně Action Scriptu 2.0. Tento programovací jazyk byl 

plně vyhovující při vytváření výukových animací, nabízí totiž dostatek programovacích 

funkcí pro tvorbu interaktivního prostředí (36).  

V následujících odstavcích jsou shrnuty základní charakteristiky programu a způsoby práce 

s výukovou animací.  

2.7.1.1 Charakteristiky programu a způsob práce 

Na Obr. 1 jsou vyznačeny základní panely, funkce a nástroje, se kterými je možné při tvorbě 

animací pracovat. Samotné vytváření animací je umožněno rozdělením obsahu pracovní 

plochy do jednotlivých vrstev. Objekty ve vyšších vrstvách se na pracovní ploše objevují nad 

objekty, které jsou lokalizovány ve vrstvách nižších, a zároveň při úpravě objektů v jedné 

vrstvě nedochází ke změně jiných objektů ve vrstvách dalších. Každá vrstva se skládá 

z jednotlivých snímků. Právě do nich (konkrétně do klíčových snímků) se vkládají objekty, 

které mají být součástí animace. Objekty v klíčových snímcích je možné animovat, ty, které 

jsou v běžných snímcích, zůstávají statické. Základními animačními funkcemi, které jsou 

využívány ve výukové animaci, jsou pohyb objektu a tvarová přeměna.  

Jednotlivé objekty je možné kreslit a vytvářet díky široké paletě nástrojů jako je štětec, tužka, 

tvary, plechovka, kalamář apod. Takto vytvořené objekty se ukládají do knihovny, odkud 

mohou být kdykoli překopírovány na pracovní plochu.  

Vývoj animace je možné sledovat díky časové ose, která je složena z jednotlivých snímků. 

Zároveň je možné nastavit frekvenci přehrávání snímků za jednu sekundu (fps = frames per 
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second). Tímto způsobem je možné celou animaci zpomalovat či zrychlovat a tím pádem 

měnit celkový čas jejího trvání. Mezi další hojně využívané funkce je zvětšení či zmenšení 

pracovní plochy a také tzv. panel funkcí, díky kterému je možné centrovat vytvářené objekty, 

načítat objekty z knihovny či měnit barvy existujících objektů. Posledním zde zmiňovaným 

panelem je panel Vlastnosti. V něm je možné nastavit rozlišení celé animace, popř. změnit 

barvu pracovní plochy.  

 

Obr. 1 – Náhled na pracovní plochu programu Adobe Flash Professional CS6. Vysvtělivky: 

A – panel nástrojů, B – jednotlivé vrstvy, C – záložky s jednotlivými animacemi, D – časová 

osa, E – nastavení fps, F – pracovní plocha, G – zvětšení, H – panel funkcí, CH – panel 

Vlastnosti. 

Po nakreslení objektů a vytvoření základní animace je vhodné do ní vložit akce, které zvýší 

interaktivitu celého produktu. Toto se provádí vkládáním přesně definovaných kódů Action 

Scriptu 2.0 do klíčových snímků, popř. na objekty přetvořené na tlačítka. Jednotlivé syntaxe 

kódů jsou uvedeny v následující kapitole.  

Po vytvoření animace je nutné ji převést do formátu, ve kterém bude přístupná ostatním 

uživatelům. Program Adobe Flash Professional CS6 nabízí možnost uložit animaci ve formátu 

.fla, .swf a .html. Formát .fla představuje pracovní verzi souboru, v tomto formátu se animace 

automaticky ukládá, je možné jej kdykoli otevřít a animaci pozměnit. Při uložení animace ve 

formátu .fla se zároveň automaticky uloží i ve formátu .swf. Takovýto soubor již není možné 
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upravovat, nicméně jeho otevřením jde spustit samotná animace (je ovšem potřeba mít 

současně nainstalovaný program Adobe Player). Formát .html opět slouží ke spuštění animace 

a je možné jej otevřít přes všechny běžné internetové prohlížeče.   

2.7.1.2 Použitá syntaxe jazyka Action Script 2.0 

Níže jsou vypsány syntaxe, které byly použity při vytváření výukové animace Trávení 

v lidském organismu v programovacím jazyku Action Script 2.0. Jde o kódy vkládané jako 

akce na jednotlivé klíčové snímky či tlačítka. Tyto kódy bylo nutné převzít z již existujících 

výukových animací, či je nově vytvořit. 

Pro správné pochopení funkce jednotlivých tlačítek je nutné podotknout, že výuková animace 

je vytvořena na základě vnořených dílčích animací. To znamená, že jednotlivé dílčí animace 

jsou nahrávány (vkládány) do již existující animace hlavní. Tím pádem je možné pomocí 

tlačítek operovat pouze s časovou osou, kdy např. na snímku č. 11 je vložena jedna animace, 

na snímku č. 15 druhá animace apod.  

Syntaxe pro zastavení (ukončení) animace: 

stop(); 

Syntaxe pro animační tlačítka: 

Je-li v kódu napsané číslo v závorce, znamená to, že daný příkaz bude proveden na daném 

snímku. Např. on(press) {this.gotoAndPlay(83);} značí, že po kliknutí na 

animační tlačítko se animace přesune z aktuálního snímku na snímek č. 83.  

Začátek – on(press){gotoAndPlay(1);} 

Zpět – on(press) {this.gotoAndPlay(1);} 

Přehrávání – on(press) {play();} 

Pauza – on(press) {stop();} 

Vpřed – on(press) {this.gotoAndPlay(83);} 

Konec – on(press){gotoAndPlay(181);} 

Text – on(press) { if(Object(this).obdel._visible == 

true){Object(this).obdel._visible = false;}} 
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Skrytý text - on(press) {Object(this).obdel._visible = true;} 

Syntaxe vložené na tlačítka orgánů trávicí soustavy: 

on(press){gotoAndPlay(11)} 

Syntaxe vložené na tlačítka dílčích animací: 

on(press){gotoAndPlay(40)} 

Syntaxe vložené na tlačítka v animacích „Anatomie ústní dutiny“ a „Anatomie jícnu“: 

Výuková animace obsahuje také dvě dílčí animace, které jsou koncipovány odlišně od 

ostatních. Dílčí animace „Anatomie ústní dutiny“ a „Anatomie jícnu“ nejsou vytvořené na 

základě časové osy, ale představují soubor tlačítek, na které je možno klikat a odhalovat tak 

doprovodný text. Zároveň se dané tlačítko (objekt, např. jazyk) žlutě podbarví. Tohoto je 

docíleno syntaxí uvedenou níže.  

on(press) { 

this.pole.text=nazev; 

this.pole.text=nazev + "Jazyk a mandle patrová"; 

this.pole2.text=nazev; 

this.pole2.text=nazev + "Jazyk má několik funkcí. Je to orgán 

promíchávající potravu, zároveň obsahuje chuťové buňky 

umožňující vnímání 5 chutí. Na kořenu jazyka       se také 

nachází mandle jazyková podílející se na tělní imunitě."; 

this.zvyraznenijazyka._visible = true; 

//Object(this).pole.text=nazev + "nazev1"; 

//Object(_root).pole.text=nazev + "nazev1";} 

on(release) { if(this.zvyrazneniUD._visible == true){ 

 this.zvyrazneniUD._visible = false;}} 

on(release) { if(this.zvyrazneniEpigl._visible == true){ 

 this.zvyrazneniEpigl._visible = false;}} 
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on(release) { if(this.zvyrazneniPJSL._visible == true){ 

 this.zvyrazneniPJSL._visible = false;}} 

on(release) { if(this.zvyrazneniPCSL._visible == true){ 

 this.zvyrazneniPCSL._visible = false;}} 

Toto jsou všechny syntaxe použité ve výukové animaci. Jejich kombinací je možné docílit 

interaktivního charakteru výsledné animace.  
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3 Praktická část 

Praktická část diplomové práce obsahuje dvě kapitoly, které určitým způsobem navazují na 

část teoretickou.  

První kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci 

přípravy materiálů pro vytvoření výukové animace. Výsledky jednotlivých dotazníkových 

položek jsou graficky zpracovány a zároveň okomentovány. Na závěr kapitoly věnující se 

dotazníkovému šetření je uvedeno shrnutí získaných výsledků.  

Druhou kapitolou praktické části je soubor vzdělávacích materiálů.  

Stěžejním vzdělávacím materiálem je výuková animace, která se věnuje tématu trávení 

v lidském těle. K animaci je sepsán manuál, který je primárně určen pro učitele a obsahuje 

jednak základní informace o spuštění a ovládání animace, jednak také didaktické 

charakteristiky vytvořeného programu sepsané na základě analýzy RVP G.  

Po manuálu k výukové animaci následuje část věnovaná výukovému textu. Ten je určen 

především učitelům jako zdroj informací při práci s vytvořenou výukovou animací. Výukový 

text je členěn podle orgánů trávicí soustavy a tato hierarchie kopíruje členění samotné 

výukové animace. Zároveň je text doprovázen obrázky, které doplňují animaci po obrazové 

ale i odborné stránce.   
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3.1 Dotazníkové šetření – výsledky 

Pro tvorbu výukových animací bylo nutné provést nejen analýzu dostupných videí a animací, 

ale také zjistit názor učitelů na současnou problematiku mezioborových vztahů, konkrétně na 

téma této diplomové práce. Z tohoto důvodu byl sestaven dotazník zabývající se obecným 

pohledem středoškolských učitelů na výuku trávení v lidském organismu.  

Samotnému dotazníku předcházela úvodní informace obsahující účel šetření a pokyny pro 

zodpovězení otázek. V první části dotazníku byly zjišťovány základní údaje o aprobaci učitele 

a výuce daného tématu (tj. do výuky kterého předmětu by učitel zařadil dané téma a ve kterém 

jej skutečně vyučuje, kolik hodin v daném předmětu tématu věnuje a jaké pomůcky při výuce 

používá). Druhá část se věnovala subjektivním názorům učitelů na atraktivitu tématu pro ně 

samotné a pro žáky. Dále bylo zjišťováno, jaké učebnice učitelé využívají a jak hodnotí jejich 

didaktickou kvalitu. Nakonec učitelé vybírali faktory, které jsou z jejich pohledu při výuce 

tématu důležité.   

Dotazník byl poslán elektronickou cestou 421 respondentům z řad středoškolských učitelů 

chemie a biologie napříč Českou republikou. Návratnost činila 35 %, dotazník vyplnilo 

146 učitelů. V tištěné formě bylo rozdáno dotazníků 11, zde byla návratnost 100%. Celkem 

bylo tedy rozdáno či odesláno 432 dotazníků s návratností 36 %. 

3.1.1 Zpracované odpovědi 

Nejčastější aprobací učitelů, kteří dotazník zodpověděli, byla kombinace chemie-biologie, 

následovala aprobace chemie-další předmět (většinou matematika či fyzika). Nejméně 

respondentů bylo z řad učitelů s jednooborovou aprobací biologie. Procentuální i absolutní 

rozdělení aprobací respondentů je znázorněno v Grafu 1.   

 

Graf 1 – Zastoupení jednotlivých aprobací mezi respondenty.  
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Vzhledem k mezioborovému charakteru tématu, bylo zjišťováno, který předmět je u učitelů 

více oblíbený. Tato otázka byla vyhodnocena jen pro učitele s kombinací chemie-biologie, 

vzhledem k tomu, že i tato práce se zabývá přípravou materiálů právě pro tyto dva obory. 

Výsledky jsou velmi rovnocenné, viz Graf 2. Chemii i biologii má rádo vždy 42,5 % učitelů. 

Zbylých 15 % učitelů se nemohlo rozhodnout, kterému předmětu dávají přednost, či uvedlo, 

že preference není v předmětu, ale v tématu, které zrovna vyučují. 

  

Graf 2 – Oblíbenost předmětů mezi učiteli s aprobací chemie-biologie.  

Následně byla respondentům položena otázka týkající se zařazení tématu trávení do předmětu, 

ve kterém by se mělo, podle jejich názoru, vyučovat. Výsledky jsou uvedené v Grafu 3. 

Z grafu je patrné, že drtivá většina učitelů s aprobací chemie-biologie (90 %) subjektivně 

zařazuje téma trávení do obou předmětů. Podobně (81 %), to vidí i učitelé chemie 

s jednooborovou či jinou aprobací než biologií. Naopak učitelé s aprobací biologie (vyjma 

aprobace chemie-biologie) by toto téma zařadili rovnocenně buď do obou předmětů (52 %), 

nebo pouze do biologie (48 %). Zajímavý je fakt, že podle 11 % učitelů chemie (vyjma 

aprobace chemie-biologie) patří téma trávení pouze do biologie, zatímco pouze do chemie by 

toto téma žádný učitel biologie (vyjma aprobace chemie-biologie) nezařadil. Je ale možné, že 

tento závěr vyplývá z třetinového počtu respondentů s aprobací biologie (21 učitelů; vyjma 

aprobace chemie-biologie – v Grafu 1 zobrazeno v odstínech zelené), oproti učitelům 

s aprobací chemie (63 učitelů; vyjma aprobace chemie-biologie – v Grafu 1 zobrazeno 

v odstínech modré).  
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Graf 3 – Subjektivní zařazení tématu trávení do jednotlivých oborů (chemie, biologie) 

u učitelů s aprobacemi chemie-biologie, chemie a chemie-další předmět a biologie  

a biologie-další předmět.  

Další otázka směřovala k reálnému stavu výuky tématu v obou předmětech. Jsou zpracované 

odpovědi pouze od učitelů s aprobací chemie-biologie (Graf 4). Z Grafu 3 je patrné, že 

většina učitelů s aprobací chemie-biologie by téma zařadila do obou předmětů (konkrétně 

90 %). S tímto faktem koresponduje i výsledek reálného vyučování daného tématu učiteli 

s aprobací chemie-biologie (95 %). 33 % učitelů aprobace chemie-biologie učí kapitolu 

o trávení rovnocenně jak v biologii, tak v chemii. Více než 50 % se tématu věnuje zejména 

v biologii. Zejména v chemii je toto téma probíráno u 10 % respondentů, pouze v biologii jej 

učí 4 % a pouze v chemii jen 1 %. Z těchto výsledků je patrné, že téma trávení je v současné 

době zařazeno zejména do hodin biologie. Tento fakt je potvrzen i porovnáním 

procentuálního rozdělení učitelů, kteří učí téma trávení pouze a zejména v biologii (celkem 

56 %), a těch, kteří ho učí pouze a zejména v chemii (celkem 11 %). Tento závěr 

koresponduje např. i s výsledky v Grafu 10, ze kterého je patrné, že toto téma je zpracované 

lépe v učebnicích biologie než v učebnicích chemie.  
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Graf 4 – Znázornění reálného stavu výuky tématu trávení mezi učiteli s aprobací          

chemie-biologie. 

Počet vyučovacích hodin, které učitelé věnují výuce tématu trávení, je zobrazen v Grafu 5. 

Učitelé chemie (jednooboroví či v kombinaci s jiným předmětem, tedy i s biologií), kteří 

dotazník zodpověděli, se tématem trávení v hodinách chemie zabývají v průměru 4,1 hod. 

Učitelé biologie (jednooboroví či v kombinaci s jiným předmětem, tedy i s chemií) tématu 

věnují v průměru 3,5 hod. Tato zjištění jsou ale v rozporu s výsledky uvedenými v Grafu 4. 

Tento výsledek může být způsoben faktem, že v chemii je obecně více různých dílčích témat, 

při kterých je možno problematiku trávení zmínit (metabolismus sacharidů, proteinů, lipidů, 

téma vitaminy, enzymy, …). Naopak v hodinách biologie se trávení vyučuje nejčastěji 

v kombinaci s trávicí soustavou, popř. zdravým životním stylem, tudíž s tématy, která jsou 

sama o sobě obsáhlá a učitelé jim obětují více času. Dalším možným vysvětlením může být 

fakt, že učitelé chemie se tématu trávení věnují více během laboratorních cvičení než učitelé 

biologie.    
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Graf 5 – Počet vyučovacích hodin, které učitelé napříč aprobacemi věnují výuce tématu 

v chemii a biologii.  

Další otázka byla zaměřena na pomůcky, které jsou k výuce trávení v biologii a v chemii 

využívány. V biologii jsou nejčastěji používané powerpointové prezentace (89 % biologů), 

následují videa (51 %), tabule s křídou (47 %), učebnice (47 %), 3D modely (45 %), pracovní 

listy (42 %) a nástěnné obrazy (39 %). Mnohem méně jsou využívány pokusy (25 %) 

a animace (23 %). V chemii jsou opět nejčastějšími pomůckami powerpointové prezentace 

(79 % vyučujících chemie), následuje tabule s křídou (57 %), pracovní listy (39 %), pokusy 

(33 %), učebnice (31 %) či videa (29 %).  Méně jsou využívány animace (25 %) 

a zanedbatelně nástěnné obrazy (7 %) a 3D modely (4 %). Výsledky jsou znázorněny 

v Grafu 6.  

 

Graf 6 – Používání různých pomůcek při výuce tématu trávení v chemii a biologii.  
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Následně učitelé hodnotili atraktivitu tohoto tématu. V prvním případě učitelé odhadovali, jak 

je toto téma atraktivní pro jejich žáky, viz Graf 7. Každý učitel oznámkoval toto téma 

známkou od 1 do 5 (1 velmi atraktivní, 2 spíše atraktivní, 3 neutrální postoj, 4 spíše 

neatraktivní, 5 velmi neatraktivní). Všechny tři odlišované aprobace se shodly na stejném 

pořadí oblíbenosti. Největší četnost odpovědí měla známka 2, následovala známka 3, poté 1 

a nakonec 4 a 5. Z toho se dá vyvodit závěr, že téma trávení v lidském organismu je pro žáky 

spíše atraktivní.  

 

Graf 7 – Oblíbenost tématu u žáků dle názorů učitelů.  

Trochu rozdílná situace nastala při hodnocení oblíbenosti kapitoly o trávení mezi samotnými 

učiteli (viz Graf 8). Stupnice hodnocení je stejná jako v předchozím případě (1 velmi 

atraktivní, 2 spíše atraktivní, 3 neutrální postoj, 4 spíše neatraktivní, 5 velmi neatraktivní). 

U učitelů s aprobací chemie-biologie a biologie (samotná či v kombinaci s jiným předmětem 

než s chemií) můžeme sledovat sestupný trend v hodnocení od známky 1 do známky 5. 

U učitelů s aprobací chemie-biologie je sestup mezi známkou 1 a 2 strmější než u biologů. 

Tento trend může souviset s jasně mezioborovým charakterem tématu, pro jehož výuku mají 

učitelé s aprobací chemie-biologie informace z obou oborů, které mohou navzájem 

propojovat. Učitelé chemie (samotné či v kombinaci s jiným předmětem než biologií) 

ohodnotili většinově toto téma známkou 2, následuje 1 a od 3 opět sledujeme sestupný trend. 

Celkově lze však konstatovat, že téma trávení je pro učitele atraktivním tématem.  
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Graf 8 – Oblíbenost tématu u učitelů. 

Jak jednotliví učitelé vnímají zpracování tématu trávení v učebnicích chemie a biologie 

zkoumala následující otázka, jejíž odpovědi jsou graficky znázorněny v Grafu 9 a 10. Učitelé 

učebnice hodnotili přiřazením známky 1 až 5 (1 velmi dobře zpracované, 2 spíše dobře 

zpracované, 3 neutrální názor, 4 spíše nedostatečně, 5 velmi nedostatečně).  

Učebnice biologie jsou učiteli hodnoceny jako spíše dobře zpracované. Učitelé biologie 

(jednooboroví či v kombinaci s jiným předmětem než s chemií) nejčastěji ohodnotili učebnice 

biologie známkou 2 (65 %), poté nastává velký propad a zhruba stejný počet biologů 

ohodnotil zpracované téma známkou 3 (20 %) a 4 (15 %). Obdobný trend vidíme u učitelů 

s aprobací chemie-biologie. Ti nejčastěji zhodnotili zpracování tématu také známkou 2 (41 %) 

následně známkou 3 (35 %). 11 % těchto učitelů ohodnotilo učebnice nejlepší známkou 1, 

avšak 13 % známkou 4 (viz Graf 9).   

Učitelé chemie (jednooboroví či v kombinaci s jiným předmětem než s biologií) hodnotili 

nejčastěji učebnice známkou 3 (25 %), následně 4 (16 %) a poté následovala známka 2 

(12 %), 5 (4 %) a 1 (2 %). Učitelé s aprobací chemie-biologie také nejčastěji volili známku 3 

(28 %). Avšak druhou nejfrekventovanější známkou je 2 (12 %), následuje 5 (8 %), poté 1 

(5 %) a nakonec 4 (1 %).   

Výsledky ukázaly, že téma je lépe zpracované v učebnicích biologie, a též korespondují se 

závěry znázorněnými v Grafu 6, ze kterého je patrné, že učebnice se pro výuku tohoto tématu 

více využívají spíše v hodinách biologie než v hodinách chemie. 
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Graf 9 – Zpracování tématu v učebnicích biologie.  

 

Graf 10 – Zpracování tématu v učebnicích chemie.   

Graf 11 znázorňuje, že učitelé biologie k výuce tématu trávení nejčastěji používají učebnici 

Biologie pro gymnázia (autoři: Zicháček, Jelínek), v pořadí druhou nejvíce užívanou učebnicí 

je Biologie člověka (autor: Novotný), třetí nejpoužívanější učebnicí je Odmaturuj z biologie 

(autorky: Benešová, Hamplová a kol.) a čtvrtou nejvíce užívanou učebnicí je učebnice 

Biologie člověka (autor: Kočárek). Mezi jinými materiály se objevovaly např. Nový přehled 

biologie od Rosypala či skripta sepsaná učiteli dané školy. Mnoho učitelů uvedlo, že má své 

materiály, které sestavuje dohromady z několika zdrojů.  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

11

41
35

13

00

65

20
15

0M
n

o
žs

tv
í o

d
p

o
vě

d
í v

 %

Ohodnocení

Zpracování tématu v učebnicích Biologie

Aprobace Che-Bi
(učebnice
Biologie)

Aprobace Biologie
(učebnice
Biologie)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

7

18

39

25

11

4

20

42

27

7

M
n

o
žs

tv
í o

d
p

o
vě

d
í v

 %

Ohodnocení

Zpracování tématu v učebnicích Chemie

Aprobace Che-Bi
(učebnice Chemie)
Aprobace Chemie
(učebnice Chemie)



 

53 

 

 

Graf 11 – Četnost používání různých učebnic biologie při výuce tématu trávení.  

Co se týká učebnic chemie, pro výuku tématu trávení je nejvíce používanou učebnicí učebnice 

Chemie pro čtyřletá gymnázia (autoři: Mareček, Honza), v pořadí druhou nejvíce používanou 

učebnicí je Odmaturuj z chemie (autorky: Benešová, Satrapová), o třetí a čtvrté místo se dělí 

Přehled středoškolské chemie (autor: Vacík a kol.) a učebnice Chemie II (organická 

a biochemie) (autor: Kolář). Mezi jinými materiály se objevovaly tituly Biochemistry  (autor: 

Voet), Organická chemie (autor: Klouda) či web www.studiumbiochemie.cz (autor: Teplá 

a kol.).  Výsledky jsou znázorněny v Grafu 12.  

 

Graf 12 - Četnost používání různých učebnic chemie při výuce tématu trávení.  
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Poslední otázka dotazníku zjišťovala faktory, které jsou dle učitelů důležité pro výuku tématu 

trávení, viz Graf 13. Všechny v grafu zmíněné faktory byly též uvedeny v dotazníku, učitelé 

žádné další nepřipisovali, přestože měli možnost (volná kolonka s označením „Jiné:“). Z grafu 

je patrné, že učitelé při výuce tématu trávení považují za nejdůležitější tři faktory: podporu 

mezipředmětových vztahů, názornost a příklady ze života.  

 

Graf 13 – Důležité faktory pro výuku tématu trávení. 

3.1.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Závěry vyvozené z dotazníkového šetření můžeme shrnout do následujících bodů: 

1) Téma trávení v lidském organismu je dotázanými učiteli vnímáno jako mezioborové. 

Podle nich by se mělo vyučovat jak v biologii, tak v chemii, ačkoli je v současné době 

nejčastěji vyučováno v biologii.  

2) Učitelé chemie věnují tomuto tématu zhruba 4 hodiny, učitelé biologie v průměru 

3,5 hodiny.  

3) Nejpoužívanějšími pomůckami při výuce tohoto tématu jsou powerpointové 

prezentace. V obou předmětech se dále hojně používá tabule s křídou, pracovní listy, 

videa (používání převládá v biologii), učebnice (opět používání převládá v biologii). 

V chemii jsou větší měrou realizovány pokusy, v biologii se zase více používají 

nástěnné obrazy a 3D modely.  Animace jsou využívány čtvrtinou učitelů chemie 

i biologie. 
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4) Téma trávení je dle odhadu učitelů považováno za spíše atraktivní pro žáky a za velmi 

atraktivní popř. spíše atraktivní pro učitele. 

5) Téma trávení v lidském organismu je lépe zpracováno v učebnicích biologie než 

v učebnicích chemie.  

6) Nejčastěji využívanými učebnicemi biologie při výuce tohoto tématu jsou Biologie 

pro gymnázia od Jelínka a Zicháčka a poté Biologie člověka od Novotného. V chemii 

je nejpoužívanější učebnicí Chemie pro čtyřletá gymnázia, mnoho učitelů využívá 

i jiné materiály. 

7) Základními faktory, které učitelé při výuce tohoto tématu považují za důležité, jsou 

názornost, podpora mezioborových vztahů a příklady ze života.  
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3.2 Vzdělávací materiály 

V rámci diplomové práce byly vytvořeny dva vzdělávací materiály. Prvním je výuková 

animace, která je souborem 26 dílčích animací vytvořených v programu Adobe Flash 

Professional CS6. Výuková animace je součástí přílohy této diplomové práce. Zároveň byl 

sepsán manuál s didaktickými charakteristikami a s pokyny a doporučeními, které slouží 

k usnadnění práce s výukovou animací.  

Druhým vzdělávacím materiálem je výukový text, který je koncipován jako soubor 

doplňkových informací k problematikám vyskytujícím se v dílčích animacích. Primárně je 

určen pro učitele a shromažďuje poznatky vztahující se k tématu trávení v lidském organismu 

z chemického a biologického hlediska. S jeho pomocí by měli být schopni komplexně 

vyučovat toto téma i učitelé s jinou aprobací než chemie-biologie.  

3.2.1 Manuál pro práci s animacemi 

Tento manuál slouží k usnadnění práce s výukovou animací Trávení v lidském těle, která je 

vytvořena v rámci praktické části této diplomové práce. Animace je vytvořena v programu 

Adobe Flash Professional CS6, v programovacím jazyku Action Script 2.0.  

3.2.1.1 Cíl a charakteristika animace 

Hlavním smyslem této výukové animace je zvýšení efektivity výuky tématu trávení v lidském 

těle na středních školách. S tím souvisí i možnost využití této animace např. při samostudiu 

žáků. Program je možné využít jak v klasických vyučovacích hodinách, tak v hodinách 

seminárních. 

Hlavní výhodou výukové animace je její mezioborovost – shrnuje poznatky z chemie 

a biologie týkající se daného tématu. Biologická složka je zde zastoupena zejména anatomií 

a fyziologií trávicí soustavy, složka chemická je zpracována do animací věnujících se trávení 

tří základních živin – lipidů, sacharidů a proteinů. Součástí této práce je výukový text, který 

sleduje jednotlivé dílčí animace a doplňuje informace, které se v nich nacházejí.  

V Tab. 14 jsou shrnuty základní charakteristiky výukové animace, které vycházejí z RVP G. 

V Tab. 15 jsou pak uvedeny didaktické poznámky k použití výukové animace.  
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Tab. 14 – Základní charakteristiky výukové animace dle RVP G . 

Stupeň a období 

vzdělávání 
První i druhý stupeň střední školy 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor – 

mezioborové přesahy 
Chemie, Biologie 

Tematický celek 
Biologie: Biologie člověka 

Chemie: Biochemie 

Učivo 
Biologie: soustavy látkové přeměny, soustavy regulační 

Chemie: lipidy, sacharidy, proteiny, enzymy, vitaminy a hormony 

Očekávané výstupy 

dle RVP G 

Biologie 

- Využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů 

mezi procesy probíhajícími v lidském těle 

Chemie: 

- Objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité 

chemické procesy probíhající v organismech 

- Charakterizuje základní metabolické procesy a jejich význam 

Očekávané výstupy 

dle charakteru DP 

Žák 

- popíše anatomii trávicího traktu člověka 

- objasní základní funkce trávicí soustavy 

- odvodí vztahy trávicí soustavy s dalšími tělními soustavami  

- podle schématu vysvětlí vlastními slovy jednotlivé trávicí pochody 

- demonstruje vztah mezi anatomií a fyziologií trávicí soustavy 
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Tab. 15 – Didaktické poznámky k výukové animaci. 

Typ školy Základní škola, gymnázium, střední zdravotnická škola 

Věková skupina Vyšší stupeň ZŠ, nižší a vyšší stupeň středních škol 

Časový rozsah 

Časový rozsah využití animací je variabilní. Úvodní animace (první 

animace vztahující se k daným úsekům trávicí trubice) mohou být 

zařazeny do 1 vyučovací hodiny (VH). Dle dotazníkového šetření 

vyplynul průměrný čas, který učitelé chemie-biologie tématu trávení 

věnují, zhruba 8 hod. (4 v biologii a 4 v chemii). Při využití všech 

vytvořených dílčích animací je možné tento čas naplnit.  

Fáze vyučovací hodiny Motivační, expoziční, fixační, hodnocení 

Organizace 

Řízení učební 

činnosti 

Frontální, skupinová, individuální výuka, samostudium, 

hodnocení 

Prostorová 

organizace 
Školní třída, školní aula 

Metody 

Frontální 

Učitel vykládá danou látku a zároveň promítá 

jednotlivé animace. Je možné využít např. počítačové 

učebny, kdy žáci mají animaci před očima na 

samostatných počítačích. 

Skupinová 

Žáci pracují ve skupinách, např. vyplňují pracovní listy 

připravené učitelem na základě výukové animace. 

Možné využít práci se studijním textem. 

Individuální 

Žáci pracují samostatně na zadaném úkolu týkajícím se 

výukové animace. Možné využít práci se studijním 

textem.  

Hodnocení 

Pro metody hodnocení se nabízí např. animace o 

anatomii ústní dutiny či jícnu, kde žák může popsat 

funkci označené struktury. Dále žák může např. 

vlastními slovy popisovat děje probíhající v animaci.  

Pomůcky Počítač, projektor, plátno 
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3.2.1.2 Spuštění a ovládání výukové animace 

Výuková animace je nahrána na CD-ROMu v rámci příloh k této diplomové práci. Po vložení 

CD-ROMu do mechaniky počítače je možné animaci otevřít v několika formátech: .swf 

a .html. Formát .swf je možné otevřít přímo bez přístupu k internetu. Je ovšem potřeba mít 

nainstalovanou verzi programu Adobe Flash Player (vyzkoušeno pro verze Adobe Flash 

Player 9 a Adobe Flash Player 11). Formát .html je možné otevřít v běžném internetovém 

prohlížeči (vyzkoušeno pro Internet explorer, Opera Internet browser a Microsoft Edge). Je 

možné, že se při zapnutí animace ve formátu .html neobjeví celé okno animace. V tomto 

případě je potřeba zmenšit velikost zobrazovaného okna v nastavení internetového prohlížeče.  

Samotná animace se skládá z jedné úvodní a dvacetipěti dílčích animací, které jsou 

uspořádány do skupin podle jednotlivých orgánů trávicí soustavy (Obr. 2).  
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Obr. 2 – Rozdělení výukové animace na animace dílčí dle orgánů trávicí soustavy. 

Po zapnutí animace se objeví základní okno, ve kterém je nahoře uveden nadpis, vpravo pak 

interaktivní obrázek lidského těla. Pod nadpisem se přehrává úvodní animace (viz Obr. 3). 

Tuto animaci (stejně jako každou další dílčí) je možné ovládat pomocí animačních tlačítek 

(Obr. 4). 

Trávení v ústní 
dutině

Ústní dutina

Složení 
hamburgeru

Složení slin

Trávení 
sacharidů

Anatomie ústní 
dutiny

Jícen

Průchod sousta

Anatomie jícnu

Trávení v 
žaludku

Vznik tráveniny

Složení 
žaludečních šťáv

Sekrece HCl

Aktivace 
pepsinu

Trávení proteinů

Trávení ve 
dvanáctníku

Procesy v 
dvanáctníku

Složení 
pankreatické 

šťávy

Složení žluči

Emulgace lipidů

Trávení lipidů

Trávení 
sacharidů

Trávení proteinů

Vstřebávání v 
tenkém střevě

Anatomie 
tenkého střeva

Resorpce 
monosacharidů

Resorpce 
aminokyselin

Resorpce lipidů

Pochody v 
tlustém střevě

Anatomie 
tlustého střeva

Resorpce vody a 
iontů



 

61 

 

 

Obr. 3 – Rozložení animačního okna. 

 

Obr. 4 – Animační tlačítka pro ovládání animací. V úvodní animaci chybí tlačítka „Text“ 

a „Skrytý text“. 

Po zhlédnutí či přeskočení úvodní animace, je možné kliknout na kterýkoli orgán na 

interaktivním obrázku lidského těla (kromě jater a slinivky břišní – ty nejsou v animacích 
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zpracovány) a nahrát tak dílčí animace vztahující se k danému orgánu. Jednotlivé dílčí 

animace je poté možné nahrávat kliknutím na příslušné šedé oválné tlačítko.  

Každá dílčí animace je doprovázena doplňujícím textem. Posun textu odpovídá logickým 

změnám situací v samotné animaci. Interaktivního charakteru animace je možné dosáhnout 

jednak díky animačním tlačítkům „Začátek, Zpět, Přehrávání, Pauza, Vpřed, Konec“, jednak 

také díky tlačítkům „Text“ a „Skrytý text“, která umožňují odhalovat či zakrývat doprovodný 

komentář. Dále se v souboru animací nachází dvě, které fungují na podobném principu jako 

interaktivní obrázek lidského těla. Jsou jimi „Anatomie ústní dutiny“ v oddílu „Ústní dutina“ 

a „Anatomie jícnu“ v oddílu „Jícen“. Zde je možné klikat na jednotlivé části daných úseků 

trávicí trubice. Vybraná část se vždy podbarví žlutě a zároveň se k ní objeví doprovodný text, 

který je také možné skrýt.   

3.2.1.3 Obsah animací 

Trávicí pochody v každém orgánu jsou vždy zpracovány do několika animací. U každého 

oddílu (orgánu) je na začátku animace, která shrnuje pochody a děje v daném úseku trávicí 

soustavy probíhající. Právě tyto úvodní animace mohou být využity při výuce mladších žáků 

v nižších ročnících. Další animace v daném oddílu postupně rozšiřují animaci úvodní. Většina 

animací je koncipována mezioborově, tzn. jsou v nich spojovány principy chemické 

i biologické. Animace, které se věnují čistě trávení živin, jsou následující: 

a) Trávení v ústní dutině – Trávení sacharidů 

b) Trávení v žaludku – Trávení proteinů 

c) Trávení ve dvanáctníku – Trávení lipidů, Trávení sacharidů a Trávení proteinů 

Naopak za animace s ryze biologickou tématikou se dají považovat tyto: 

a) Trávení v ústní dutině – Anatomi ústní dutiny 

b) Jícen – Průchod sousta a Anatomie jícnu 

c) Trávení v tenkém střevě – Anatomie tenkého střeva 

d) Pochody v tlustém střevě – Anatomie tlustého střeva 

3.2.2 Výukový text  

Jedním z cílů diplomové práce je vytvoření výukového textu, který shrnuje základní poznatky 

týkající se anatomie a fyziologie trávicí soustavy (TS) a který by mohli učitelé používat jako 

zdroj informací pro přípravu svých vyučovacích hodin - klasických či seminárních. Text je 



 

63 

 

sepsán jako doprovodné medium pro vytvořené animace. Sleduje proto jednotlivé oddíly 

a kapitoly, které jsou uvedeny v animacích, a shrnuje, popř. doplňuje základní informace.  

Odborná úroveň textu vychází z učebnic chemie a biologie, které byly již analyzovány v rámci 

bakalářské práce (37). Jelikož bakalářská práce byla založena na rešerši a sepsání výukového 

textu k tématu trávení lipidů, některé informace ohledně anatomie a fyziologie jednotlivých 

oddílů trávicího traktu jsou převzaty z této práce. Některé kapitoly, jako např. „Sekrece HCl“ 

v oddílu „Žaludek“, přesahují středoškolský rámec. Nicméně nabízejí témata, která je možné 

vyučovat v seminárních hodinách, v projektové výuce apod. Výukový text byl sepsán na 

základě následující literatury: (38-50). Z uvedených zdrojů jsou (39-41) středoškolské 

učebnice, odborná literatura je následující: (38, 42-50). Obrázky použité v tomto textu byly 

vytvořeny autorem práce v programu Adobe Flash Professional CS6, kromě Obr. 17 (54). Pro 

Obr. 5, 10, 13 byly použity tyto předlohy: (51-53).  

3.2.2.1 Úvod 

Trávicí soustava zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání 

vstřebatelných a vyloučení nevstřebatelných nebo nevstřebaných látek. Trávicí soustava 

člověka se skládá z trávicí trubice a přídatných žláz, které do ní vylučují trávicí šťávy. Pro 

přehlednost je celá soustava rozdělena do následujících oddílů (viz také Obr. 5): 

a) ústní dutina  

b) jícen  

c) žaludek 

d) tenké střevo  

e) slinivka břišní 

f) játra a žlučník  

g) tlusté střevo  
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Obr. 5 – Jednotlivé úseky trávicí soustavy člověka (upraveno podle 51). 

3.2.2.2 Ústní dutina 

V ústní dutině se nachází zuby, jazyk, slinné žlázy, patro a patrové mandle. Již zde začíná 

proces trávení. Rozmělněním potravy pomocí zubů se usnadní polykání, menší části potravy 

jsou tak lépe přístupné pro trávicí enzymy. Přítomnost potravy v ústech spouští nervové 

signály, které dávají pokyn k vylučování slin. Sliny jsou produkovány třemi velkými 

párovými slinnými žlázami (v animaci jsou znázorněny pouze podjazykové a podčelistní 

slinné žlázy, dále do této skupiny řadíme ještě žlázy příušní). Kromě velkých slinných žláz 

ústí do ústní dutiny mnoho malých slinných žlázek. Mechanismus sekrece slin je zajištěn 

svalům podobnými buňkami, které svými výběžky obepínají každou žlázku a stahem dokážou 

ze sekreční buňky daný sekret vypudit. Takovýmto způsobem se vytvoří za den až 1,0-1,5 l 

slin, jejichž pH je víceméně neutrální (pH=7).  

Při posunování sousta směrem k hltanu dojde k podráždění měkkého patra, které se reflexně 

stáhne a uzavře průchod do dutiny nosní. Tím brání proniknutí sousta do vyšších horních cest 

dýchacích.  

Složení hamburgeru 

Jako příklad stravy složené ze všech tří základních živin byl vybrán hamburger. Ten by měl 

obsahovat jak sacharidy, tak lipidy a proteiny. Sacharidy jsou v této animaci znázorněny jako 

rozvětvený řetězec amylopektinu, jelikož ten tvoří většinu (asi 70 %) škrobu. Jednotlivé 
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šestiúhelníky značí molekuly glukosy. Lipidy jsou zastoupeny 1,2,3-triacylglycerolem, 

složeným z glycerolu – trojsytného alkoholu a tří mastných kyselin – organických kyselin 

s dlouhým uhlíkatým řetězcem (odshora: stearová kyselina, palmitoolejová kyselina 

a palmitová kyselina – viz Obr. 6). Protein je zde znázorněn jako enzym obsahující různé 

sekundární struktury (α-helixy a β-skládané listy).  

 

Obr. 6 – Triacylglycerol (černě jsou značeny atomy uhlíku, červeně atomy kyslíku, atomy 

vodíku zde nejsou znázorněny). 

Složení slin 

Sliny obsahují 99-99,5 % vody. Zbylých 0,5-1 % tvoří některé anorganické ionty a organické 

látky. Mezi enzymy, které se ve slinách nachází, řadíme např. ptyalin (α-amylasu), který štěpí 

škrob na kratší řetězce (více viz kapitola „Trávení sacharidů“), dále pak lysozym, který je 

schopen narušovat buněčnou stěnu bakterií a částečně tak chránit organismus před vstupem 

patogenů. Buňkami jazyka je také vylučována tzv. jazyková lipasa štěpící jednoduché lipidy 

s krátkými a středně dlouhými řetězci mastných kyselin. Ta ale v animaci není uvedena. 

Vzhledem ke krátké době pobytu sousta v ústní dutině je ale účinek enzymů velmi omezený, 

u lipasy téměř neznatelný. Další složkou slin je mucin. Jedná se o skupinu glykoproteinů 

(molekul obsahujících jak cukernou, tak bílkovinnou složku), která připravuje sousto pro 

polknutí a zajišťuje jeho kompaktnost a hladký povrch (viz Obr. 7). Významnou složkou slin 

jsou také protilátky, bílkovinná tělíska. Ve slinách jsou to IgA (imunoglobuliny A), které 

dokážou zneškodnit případné patogeny (viry a bakterie), jež se dostaly s potravou do ústní 

dutiny.  
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Obr. 7 – Struktura glykoproteinu. 

Trávení sacharidů 

Trávení sacharidů začíná již v ústní dutině. Zde se tráví velké biomolekuly polysacharidu 

škrobu na menší sacharidové jednotky (dextriny až disacharidy, viz dále). Dvěma složkami 

škrobu jsou amylosa a amylopektin. Amylosa má nevětvenou šroubovicovou strukturu a tvoří 

ji několik tisíc glukosových jednotek vázaných α(1→4)glykosidovou vazbou (Obr. 8). Oproti 

tomu amylopektin je lineární, větvený a obsahuje kromě vazeb α(1→4) také vazby α(1→6) 

(Obr. 9). Vzhledem k tomu, že ve škrobu je přítomen zejména amylopektin (až 70 %), 

animace sleduje trávení právě této složky.  

Enzym, který ve slinách tráví škrob, se jmenuje ptyalin (či α-amylasa – enzym má označení 

„α“ proto, že výsledkem štěpení, které katalyzuje, jsou α anomery sacharidů, ne proto, že by 

štěpil α-glykosidové vazby). K enzymatickému štěpení sacharidů (ale i proteinů a lipidů) je 

vždy zapotřebí voda. Jedná se totiž o tzv. hydrolýzu, tedy reakci, při které je spotřebována 

molekula vody na rozštěpení jedné glykosidové vazby. Enzymy jsou velké organické 

molekuly, které jsou povětšinou mnohem větší než jejich substrát (čili látka, kterou 

katalyticky přeměňují). Poměr velikostí enzymu, molekuly vody a sacharidu v této animaci 

není zachován. Ptyalin štěpí molekuly amylopektinu a amylosy na kratší řetězce, tzv. 

dextriny. Pokud v ústech necháme enzym působit delší dobu, můžeme pocítit sladkou chuť. 

Ta je způsobena rozštěpením části dextrinů až na disacharidy, v případě škrobu to jsou 

maltosy.  
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Obr. 8 – Struktura amylosy. 

 

Obr. 9 – Struktura amylopektinu. 

Anatomie 

V této animaci jsou zobrazeny následující oddíly ústní dutiny: 

a) nosohltan – tvoří jeden ze tří úseků hltanu. Zajišťuje průchod vdechovaného vzduchu 

z nosní dutiny do dalších částí hltanu a poté do dolních dýchacích cest. Vdechovaný 

vzduch je v tomto oddílu částečně zvlhčován a oteplován. Od ústní dutiny odděluje 

nosohltan měkké patro.  

b) ústní část hltanu – vytváří přechod mezi nosohltanem a hrtanovou částí hltanu.  

c) hrtanová část hltanu – je prostor nacházející se těsně nad hrtanovou příklopkou. Je to 

poslední úsek trávicí soustavy společný i pro soustavu dýchací.  

d) hltan – úsek trávicí trubice propojující ústní dutinu (konkrétně hrtanovou část hltanu) 

s jícnem. Jeho stěna ani stěna jícnu není vyztužena žádnými chrupavkami.  
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e) hrtan – tvoří přechod mezi hltanem a průdušnicí. Zde se také nachází hlasové ústrojí – 

hlasivky, které se upínají na chrupavky vyztužující stěnu hrtanu.  

f) stěna hrtanu – ta je vyztužena chrupavkami, stejně jako ostatní části dýchacích cest. 

Zároveň odděluje průdušnici od jícnu a díky své pružnosti umožňuje soustu 

proniknout do trávicího traktu.  

g) štítná chrupavka – je největší z hrtanových chrupavek, lze ji nahmatat (zejména 

u mužů) jako nápadný výstupek v horní části krku – ohryzek.  

h) epiglotis – neboli hrtanová příklopka je chrupavčitá struktura, která je schopna uzavřít 

hrtan (a tím pádem i dýchací cesty) při polykání. Tím zabraňuje proniknutí sousta do 

průdušnice.  

i) jazyk a mandle jazyková – jazyk je svalovitý orgán podílející se na mechanickém 

zpracování potravy a jejím smyslovém vnímání prostřednictvím chuťových pohárků, 

na tvorbě řeči, ale i na obraně těla před patogeny (na jeho kořenu se nachází sliznice 

s četnými hrbolky tvořenými uzlíčky lymfatické tkáně – mandle jazyková). 

j) podčelistní a podjazykové slinné žlázy – patří mezi párové velké slinné žlázy 

produkující sliny. Třetími velkými párovými slinnými žlázami jsou žlázy příušní, 

které ale nejsou v animaci znázorněny.  

k) zuby – se podílejí na mechanickém zpracování potravy. Každý zub je tvořen 

korunkou, krčkem a kořenem. Povrch zubu kryje sklovina, která představuje nejtvrdší 

tkáň v těle. Obsahuje 95-98 % anorganických látek (především hydroxyapatit 

a fluorapatit – Ca5(PO4)3(OH), Ca5(PO4)3F). Sklovina je nejsilnější na řezacích 

hranách a hrbolcích, kde dosahuje tloušťky až 2,5 mm. Pod sklovinou se nachází 

zubovina. Je to pojivová tkáň tvrdší než kost, obsahuje 72 % anorganických látek, opět 

převážně hydroxyapatit a fluorapatit. Uvnitř korunky se nachází dutina vyplněná 

dření. Dřeň obsahuje řídké vazivo, bohatě vaskularizované (protkané cévami) 

a inervované. Nezbytnou součástí zubu je zubní cement, což je tkáň kryjící krček 

a kořen zubu, podobající se svou strukturou kosti a zajišťující spojení mezi samotným 

zubem a zubní jamkou. Struktura zubů není v animaci zpracována.  

l) horní čelist – v té jsou ukotveny horní zuby a pozvolně navazuje na kost patrovou. Ta 

vytváří tzv. tvrdé patro, které neprostupně odděluje dutinu nosní od dutiny ústní.  

m) měkké patro – vytváří důležitou strukturu navazující na patro tvrdé. Je zakončeno 

uvulou, výběžkem, který po mechanickém podráždění vyvolá ohyb měkkého patra 

a tím uzavření nosohltanu.  
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3.2.2.3 Jícen 

Jícen je 23-25 cm dlouhá svalnatá trubice, která vede z hrtanové části hltanu a prochází hrudní 

dutinou a bránicí do dutiny břišní, kde se napojuje na žaludek. Jícen je od hrtanové části 

hltanu oddělen jícnovým svěračem, který se otevírá pouze tehdy, pokud dochází k polykání. 

Stěna jícnu, stejně jako stěna zbytku trávicí trubice, je tvořena čtyřmi vrstvami. Sliznice 

vystýlá vnitřek (lumen) jícnu a obsahuje sekreční buňky produkující hlen. Na ní navazuje 

podslizniční vazivo, jež obsahuje nervy a cévy vedoucí ke slizničním buňkám. Třetí vrstvou je 

svalovina, která se dělí na příčnou a podélnou a zajišťuje posun sousta k žaludku. Na povrchu 

stěny jícnu se nahází serosa, vazivová blána (viz Obr. 10). Jídlo je jícnem posouváno díky 

peristaltickým pohybům, které jsou způsobeny stahy svaloviny nacházející se ve stěně jícnu. 

Peristaltika je u zdravého jícnu tak silná, že posouvá sousto směrem k žaludku i proti gravitaci 

(např. při stojce na hlavě). K peristaltice může příležitostně docházet i tehdy, není-li v jícnu 

přítomné sousto. To v nás vyvolává pocit „knedlíku v krku“. Svalový svěrač, česlo, se nachází 

na konci trubice, kde kontroluje vstup sousta do žaludku a brání návratu potravy zpět do jícnu. 

Pokud se přeci jen část obsahu žaludku s žaludeční šťávou dostane do jícnu (tzv. reflux), 

dochází k pálení žáhy. Častý reflux žaludeční šťávy může způsobit záněty epitelu jícnu (krycí 

vrstva sliznice jícnu), či dokonce rakovinu. 

  

Obr. 10 – Struktura stěny trávicí trubice (upraveno podle 52). 

3.2.2.4 Žaludek        

Žaludek je nápadně rozšířený vakovitý úsek trávicí trubice, který funguje jako rezervoár 

potravy, které může v krátké době přijmout značné množství a kterou pak po malých částech 

předává do tenkého střeva. Tak jako u jícnu, i v žaludku posouvá potravu do dalších částí 
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trávicí trubice peristaltika (mimovolní pravidelné stahy hladké svaloviny). Struktura žaludeční 

stěny je stejná, čtyřvrstvá jako u zbytku trávicí trubice. Žaludeční sliznice je tvořena několika 

druhy sekrečních buněk produkujících žaludeční šťávu (2-3 l denně):  

Vznik tráveniny 

Žaludek je ohraničený na obou koncích svěračem z hladké svaloviny. Mezi jícnem 

a žaludkem se nachází česlo. To brání proniknutí žaludečního obsahu zpět do jícnu, což může 

mít za následek poleptání jícnového epitelu. Jakmile sousto projde česlem, začne se 

nervovými drahami šířit signál k tzv. G-buňkám, které se nacházejí na druhém konci žaludku. 

Je to pokyn k tomu, aby začaly produkovat hormon gastrin, který zvyšuje sekreci žaludeční 

šťávy a stimuluje žaludeční peristaltiku. Sekrece gastrinu je naopak potlačována příliš 

kyselým pH (toto je obranný mechanismus proti vzniku nadměrně kyselého prostředí, které 

by mohlo poškodit žaludeční sliznici).  

Sousto je v žaludku promícháváno s žaludeční šťávou, která obsahuje různé složky (viz dále). 

Začínají se zde trávit proteiny a pokračuje trávení tuků, které je zde výraznější než v ústní 

dutině. Sousto se těmito procesy mění na tráveninu. Během promíchávání s žaludeční šťávou 

je potrava posouvána peristaltikou k druhému žaludečnímu svěrači, k vrátníku. Trávenina po 

malých dávkách prochází vrátníkem do prvního úseku tenkého střeva – dvanáctníku.  

Složení žaludeční šťávy 

Žaludeční šťáva je produkována žaludeční sliznicí, která obsahuje několik typů buněk. Každý 

buněčný typ produkuje určitou složku šťávy, které se za den vytvoří zhruba 2-3 l.  

a) voda (H2O) – voda vytváří 99 % objemu žaludeční šťávy.  

b) kyselina chlorovodíková (HCl) – ta je produkována krycími (parietálními) buňkami ve 

formě iontů H+ a Cl-. HCl vytváří v žaludku velmi nízké pH (okolo 2, na lačno), jenž 

aktivuje některé trávicí enzymy (konkrétně pepsin), zároveň ničí mnohé původce infekcí 

a také denaturuje proteiny, které se v žaludku začínají trávit. Po vstupu sousta do 

žaludku hodnota pH stoupá na pH=4, poté opět klesá, díky vylučování HCl.  

c) lipasa – enzym trávící lipidy, konkrétně tuky (triacylglyceroly) s krátkými a středně 

dlouhými řetězci mastných kyselin. Odštěpené mastné kyseliny mohou být ihned 

resorbovány (vstřebány) žaludeční sliznicí. Působení žaludeční lipasy má větší vliv na 

celkové trávení lipidů než aktivita lipasy jazykové, ovšem hlavní trávení tuků probíhá až 

ve dvanáctníku.  
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d) vnitřní faktor – jedná se o protein, který pomáhá vázat vitamin B12 (kobalamin). 

Vzniklý komplex vitamin-protein je pak vstřebáván v tenkém střevě.  

e) pepsin – je produkován ve své neaktivní formě tzv. pepsinogenu a po své aktivaci štěpí 

proteiny na větší polypeptidy, tzv. peptony.  

f) mucin – jedná se o skupinu glykoproteinů, které plní ochrannou funkci. Chrání 

žaludeční stěnu před žíravými účinky HCl a zároveň pomáhá vázat vitamin B12 

(kobalamin). 

Sekrece HCl 

Tato animace nevychází ze středoškolských učebnic, je tedy doplňkovou animací a objasňuje, 

jakým způsobem dochází k sekreci kyseliny chlorovodíkové žaludeční sliznicí. 

Základem je difuze CO2 z krevního řečiště do krycích (parietálních) buněk, které vytvářejí 

žaludeční epitel. Jedna molekula CO2 zde reaguje s molekulou vody za vzniku vodíkového 

kationtu H+ a hydrogenuhličitanového aniontu HCO3
−. Tato reakce je katalyzována enzymem 

karbonátdehydratasou. Takto vzniklý vodíkový kation je následně antiportem s kationtem 

draselným (K+) aktivně (za spotřeby ATP) přenášen přes plasmatickou membránu do lumen 

žaludku (vnitřního prostoru žaludku). Ionty K+ se poté dostávají iontovými kanály po 

koncentračním spádu zpět z buňky ven. Naopak HCO3
- je antiportem s chloridovým aniontem 

Cl- vylučován do krevního řečiště. Tento přenos aniontů probíhá po koncentračním spádu. 

Hydrogenuhličitanové anionty mohou poté v krevním řečišti fungovat jako pufry (látky 

tlumící výkyvy pH). Anionty Cl- jsou následně z buňky přenášeny přes iontové kanály ven do 

lumen žaludku. Pro lepší pochopení popisu sekrece HCl viz Obr. 11. 
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Obr. 11 – Sekrece HCl do žaludku. Červené šipky sledují pohyb jednotlivých iontů. Velikostní 

poměr iontů není zachován. Zeleně jsou značeny ionty Cl-, bíle ionty H+, modře ionty K+ 

a fialově ionty 𝐻𝐶𝑂3
−. 

Aktivace pepsinu 

Enzym pepsin v žaludku tráví bílkoviny. Ovšem všechny proteasy (tedy enzymy trávící 

proteiny) jsou do trávicí soustavy vylučovány v neaktivní formě, tzv. zymogenů. Eliminuje se 

tak riziko natrávení samotných tkání, které dané enzymy vylučují. Pepsin je do žaludku 

vylučován ve formě pepsinogenu. Je to ve své podstatě hotový připravený enzym, který má 

ovšem aktivní místo (místo na enzymu, kam se může vázat látka, substrát, kterou enzym 

přeměňuje) bráněné pěti peptidy. K jejich odštěpní dochází až působením kyselého pH, které 

v žaludku vytváří HCl. V momentě, kdy jsou bránící peptidy z pepsinogenu odštěpeny, může 

se na již aktivní pepsin navázat substrát.  

Trávení proteinů 

Trávení proteinů začíná v žaludku. Žaludek je totiž první oddíl trávicí soustavy, v němž se 

vytváří prostředí schopné bílkoviny denaturovat. Díky denaturaci jsou proteiny poté 

přístupnější pro enzymy proteasy. Proteiny jsou složené z jednotlivých aminokyselin (AMK), 

které jsou mezi sebou propojené peptidovou vazbou. Protože při vzniku peptidové vazby 

došlo k odštěpení jedné molekuly vody ze dvou AMK, je možné ji enzymatickou hydratací 

rozštěpit. Toto rozštěpení v žaludku katalyzuje enzym pepsin (viz Obr. 12). Tento enzym 
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řadíme mezi tzv. endopeptidasy, protože štěpí bílkovinný řetězec převážně uprostřed. Pepsin, 

stejně jako ostatní enzymy, je mnohem větší než jeho substrát a ten se musí navázat do 

aktivního místa pepsinu. V momentě, kdy dojde k navázání substrátu (proteinového řetězce) 

a molekuly vody dojde v aktivním místě k hydrolýze a peptidová vazba se rozštěpí. 

Výsledkem štěpení proteinů v žaludku pomocí pepsinu jsou kratší bílkovinné řetězce, tzv. 

peptony.    

 

Obr. 12 – Rozštěpení peptidové vazby hydrolýzou za katalytické účasti pepsinu. 

3.2.2.5 Dvanáctník 

Dvanáctník je první úsek tenkého střeva. Je dlouhý zhruba 12 palců (odtud pochází jeho české 

označení), tj. cca 30 cm. Ač je oproti dalším oddílům velmi krátký, jeho úloha při trávení je 

nenahraditelná. Ústí do něj vývod žlučníku (žlučovod) a vývod slinivky břišní a dochází zde 

k finálnímu štěpení živin.  

Procesy ve dvanáctníku 

Trávenina se postupně posouvá žaludkem, díky stahům žaludeční svaloviny, až k vrátníku 

(pylorus), svěrači, který tvoří předěl mezi žaludkem a tenkým střevem. Po malých dávkách 

trávenina prochází svěračem do dvanáctníku. Je-li v potravě přítomno větší množství lipidů 

a proteinů, buňky dvanáctníku začnou vylučovat peptidický hormon cholecystokinin, který 
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zvyšuje sekreci žluče a pankreatické šťávy. Tyto sekrety by se vylučovaly i bez 

cholecystokininu, ale jejich složení by bylo odlišné, neobsahovaly by např. tolik trávicích 

enzymů. Trávenina je promíchávána se žlučí a pankreatickou šťávou díky střevní peristaltice, 

a tak dochází ke vzniku relativně řídké kaše  a k definitivnímu štěpení živin. Trávenina se 

postupně posouvá do dalšího oddílu tenkého střeva, kde dochází zejména ke vstřebávání 

rozštěpených živin. Zároveň se do dvanáctníku dostává další část žaludeční tráveniny.  

Složení pankreatické šťávy 

Pankreatická šťáva je produkována slinivkou břišní, která do dvanáctníku ústí vývodem 

slinivky břišní. Ve většině případů se vývod slinivky pojí se žlučovodem ještě před ústím do 

dvanáctníku, nicméně ojediněle může docházet k samostatnému vyústění obou vývodů. 

Denně se vytvoří zhruba 0,7-2,2 l pankreatické šťávy, jejíž pH je udržováno na hodnotě 7,7. 

Množství vytvořené šťávy záleží na složení stravy. 

V pankreatické šťávě se nachází: 

a) voda – vytváří zde polární prostředí, které napomáhá resorpci (vstřebávání) 

rozštěpených živin stěnou tenkého střeva.  

b) proteasy – enzymy štěpící proteiny. Bílkoviny jsou denaturovány a částečně štěpeny 

již v žaludku. Slinivka břišní vylučuje do dvanáctníku dva typy proteas: endopeptidasy 

(ty štěpí proteinový řetězec uprostřed – např. trypsin, chymotrypsin) a exopeptidasy 

(štěpící proteinové řetězce od konců – např. karboxypeptidasa, která štěpí 

aminokyseliny od C-konce). Všechny jmenované enzymy se vylučují do střeva ve 

formě neaktivních zymogenů (trypsinogen, prokarboxypeptidasa apod.) a jsou 

aktivovány až přímo ve střevě díky enteropeptidase, která se nachází ve sliznici 

dvanáctníku (enteropeptidasa mění trypsinogen na trypsin a ten pak aktivuje ostatní 

enzymy).  

c) lipasy – enzymy štěpící lipidy. Lipidy jsou částečně štěpeny už v ústní dutině 

a zejména v žaludku, nicméně 70-90 % lipidů je hydrolyzováno až ve dvanáctníku. 

Slinivka břišní vylučuje do střeva např. triacylglycerollipasu, která štěpí 

triacylglyceroly, a fosfolipasu A2, která hydrolyzuje fosfolipidy.   

d) amylasa – α-amylasa štěpí stejně jako v ústní dutině škrob na menší jednotky – 

dextriny. Hydrolýza dextrinů až na jednotlivé monosacharidy je zajištěna 

oligosacharasami (štěpícími dextriny na disacharidy) a disacharasami (ty štěpí 

disacharidy na monosacharidové jednotky, např. sacharasa, maltasa). Oligosacharasy 
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a disacharasy nejsou součástí pankreatické šťávy, ale nachází se přímo ve sliznici 

dvanáctníku.  

e) ion 𝐇𝐂𝐎𝟑
− – hydrogenuhličitanový ion má v organismu obecně pufrační funkci. Pufr 

je látka, která dokáže tlumit výkyvy pH ať už do kyselé, či zásadité oblasti. Tento ion 

je do dvanáctníku vylučován z důvodu neutralizace silně kyselé tráveniny, která se do 

tenkého střeva ze žaludku dostává.  

Složení žluči 

Žluč je vazká kapalina, která vzniká v játrech a jejíž podstatnou část tvoří voda. Denně se jí 

vytvoří asi 0,8-1 l, záleží na složení stravy. Vytváří-li se více žluče, než je potřeba, skladuje se 

tato kapalina ve váčku zvaném žlučník. Z něj je poté dávkována do dvanáctníku podle 

potřeby. Základní funkcí žluče je emulgace lipidů. Lipidy jsou látky nepolární či amfifilní 

(část lipidu je polární, část nepolární). Ve vodném prostředí dochází k jejich shlukování, což 

by mohlo způsobovat vážné zdravotní komplikace. Žluč obsahuje látky amfifilní povahy, 

které mohou oddělovat tyto velké agregáty lipidů (tukové kapénky) na menší částečky – 

micely (tomuto procesu se říká emulgace). Na micely se pak vážou lipasy, které dané lipidy, 

v micelách obsažené, rozštěpí.  

Ve žluči se nachází tyto látky: 

a) mucin – je označení pro skupinu glykoproteinů (viz Obr. 7). Tyto sloučeniny 

vytvářejí hlen a tím usnadňují průchod tráveniny trávicím traktem. 

b) žlučová barviva – jsou to látky určené zejména k vyloučení z organismu. Mezi 

nejvýznamnější patří bilirubin, který vzniká degradací hemové skupiny hemoglobinu 

Obr. 13). Střevní mikroflóra metabolizuje bilirubin na urobilinogen, který ve výsledku 

zodpovídá za typické zabarvení stolice.  

c) cholesterol – patří do skupiny odvozených lipidů. Cholesterol je nezbytnou 

sloučeninou, která hraje v lidském těle mnoho významných rolí. Je součástí 

buněčných membrán, uplatňuje se při syntéze některých steroidních hormonů či vit. D. 

Také slouží jako výchozí látka při tvorbě žlučových kyselin. Ve žluči se využívá jeho 

amfifilní charakter, kdy napomáhá emulgovat tuky. Vylučování žlučí je také hlavní 

cestou, kterou se tělo zbavuje přebytečného cholesterolu.  

d) žlučové kyseliny – jsou to deriváty cholesterolu (látky od něj odvozené) vytvářející se 

v játrech. Ve formě aniontů či solí žlučových kyselin jsou hlavní složkou žluči, která 



 

76 

 

emulguje lipidy ve dvanáctníku. Nejběžnější žlučovou kyselinou je cholová kyselina 

a její deriváty glykocholová a taurocholová kyselina.  

 

Obr. 13 – Vzorec žlučového barviva bilirubinu (upraveno podle 53). 

Emulgace lipidů 

Lipidy jsou látky zcela nebo alespoň z části nepolární. To podstatně zhoršuje jejich štěpení, 

protože ve vodném prostředí střeva se lipidy shlukují do tukových kapének a lipasy nemají 

šanci se ke všem molekulám dostat. Z toho důvodu je do dvanáctníku vylučována žluč, která 

obsahuje látky pomáhající rozbíjet tukové kapénky na menší částečky, tzv. micely (takto lze 

shrnout proces emulgace). Dalším faktorem pomáhajícím při emulgaci lipidů je střevní 

peristaltika (pravidelné stahy hladké svaloviny střeva). Ve žluči jsou obsaženy amfifilní 

sloučeniny. Ty se vyznačují tím, že jejich molekuly mají jednak část nepolární (která se 

orientuje ve vodném prostředí směrem k nepolárním lipidům, např. triacylglycerolu) a část 

polární (ta interaguje s vodním prostředím) – viz Obr. 14. Díky této vlastnosti mohou 

amfifilní sloučeniny vytrhávat lipidy z tukových kapének, tvořit s nimi menší micely a tím 

pádem i zvyšovat povrch, na kterém mohou působit lipasy. Mezi molekuly ryze nepolární 

řadíme např. triacylglycerol. Žlučové kyseliny a jejich soli, cholesterol a fosfolipidy jsou 

naopak látky amfifilní.  
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Obr. 14 – Struktura a polarita molekul triacylglycerolu a fosfolipidu. Modrý rámeček značí 

polární část, červený rámeček značí nepolární část molekuly. Barevné označení atomů:         

C - černě, O - červeně, P - žlutě, N - modře. Pro přehlednost nejsou vyznačeny atomy vodíku.  

Trávení lipidů 

Poté, co jsou lipidy emulgovány žlučí, mohou lipasy zahájit trávicí procesy. Ve dvanáctníku 

se enzymaticky hydrolyzují triacylglyceroly na 2-monoacylglycerol a dvě mastné kyseliny za 

spotřeby dvou molekul vody (tuto reakci katalyzuje triacylglycerollipasa). Dochází zde také 

ke štěpení fosfolipidů za vzniku lysofosfolipidu, jedné mastné kyseliny a spotřeby jedné 

molekuly vody (zde působí jako katalyzátor fosfolipasa A2) – viz Obr. 15. Rozštěpené lipidy 

jsou poté vstřebány střevní stěnou.  

  

Obr. 15 – Enzymaticky katalyzovaná hydrolýza fosfolipidu lecithinu (fosfatidylcholinu) za 

vzniku lysofosfolipidu a stearové kyseliny. Barevné označení atomů: C - černě, O – červeně,  

P - žlutě, N - modře. Pro přehlednost jsou atomy vodíku bíle označeny jen u molekuly H2O a 

na –OH skupinách glycerolu lysofosfolipidu a stearové kyseliny. Poměr velikostí jednotlivých 

molekul není zachován.  
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Trávení sacharidů 

Do dvanáctníku se dostávají sacharidy již částečně rozštěpené díky slinné amylase. Zbytek 

nerozštěpeného škrobu hydrolyzuje pankreatická amylasa za vzniku dextrinů. Dextriny jsou 

dále štěpeny oligosacharasami až na disacharidy (např. maltosu). Disacharidy jsou následně 

hydrolyzovány disacharasami (např. maltasou, sacharasou apod.) až na jednotlivé 

monosacharidy. Na rozdíl od všech ostatních enzymů účastnících se trávení ve dvanáctníku se 

oligosacharasy a disacharasy nenachází v pankreatické šťávě, ale jsou součástí střevní 

sliznice. Mezi nejčastěji se vyskytující monosacharidy, které z naší stravy získáváme, patří 

aldohexosy glukosa a galaktosa a ketohexosa fruktosa. Aldohexosa je sacharid složený ze 

šesti atomů uhlíku a obsahující aldehydovou skupinu. Ketohexosa je sacharid složený opět 

z šesti atomů uhlíku, ale obsahující funkční ketoskupinu (viz Obr. 16).   

 

Obr. 16 – Dva běžné monosacharidy vznikající hydrolýzou sacharidů ve dvanáctníku. Jedná 

se o hexosy (oba mají 6 atomů uhlíku), modře je vyznačena aldehydová skupina, červeně pak 

ketoskupina.  

Trávení proteinů 

Ve dvanáctníku dochází také k dokončení štěpení bílkovin. Proteiny jsou denaturovány 

a částečně štěpeny už v žaludku enzymem pepsinem. V tenkém střevě jsou katalyticky 

hydrolyzovány enzymy, které vylučuje slinivka břišní v pankreatické šťávě. Tyto enzymy 

jsou vylučovány ve formě zymogenů, neaktivních enzymů (viz oddíl „Složení pankreatické 

šťávy“). Proteinové řetězce jsou tráveny dvěma typy proteas – endopeptidasami (štěpí řetězec 

aminokyselin uprostřed) a exopeptidasami (odštěpují jednotlivé aminokyseliny od konců 

řetězce). Všechny proteasy jsou do dvanáctníku vylučovány ze slinivky břišní, jen 

aminopeptidasa, exopeptidasa štěpící aminokyseliny od N-konce, je obsažena ve sliznici 

tenkého střeva. Jednotlivé aminokyseliny jsou následně vstřebány střevní stěnou.  
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3.2.2.6 Tenké střevo 

Tenké střevo je nejdelším úsekem trávicí trubice, měří 3-5 m. Délka tenkého střeva dospělého 

člověka je velmi variabilní, závisí na stupni kontrakce nebo uvolnění svaloviny stěny. Tenké 

střevo můžeme rozdělit na tři úseky: dvanáctník, lačník a kyčelník. 

a) Dvanáctník – 25-30 cm dlouhá trubice, tvořící přechod mezi žaludkem a zbytkem 

trávicí soustavy. Do duodena ústí žlučovod a vývod ze slinivky břišní a to většinou 

společným vývodem.   

b) Lačník a kyčelník – dva zbylé úseky tenkého střeva smotané do kliček. Zejména 

v těchto částech dochází ke vstřebávání živin.  

Všechny oddíly tenkého střeva jsou k zadní stěně dutiny břišní přichyceny okružím. Velikost 

tohoto vazivového závěsu určuje, jak moc se mohou odtáhnout střevní kličky od zadní stěny 

břišní například při operaci.    

Krevní zásobení tenkého střeva je zajištěno sítí tepen, které se oddělují z  břišní aorty. 

Absorbované živiny jsou poté odváděny složitým žilním systémem do jaterní (portální) žíly 

a z té rovnou do jater.   

Úvod 

Stěna tenkého střeva má stejnou strukturu jako stěna zbytku trávicího traktu. Na povrchu 

střeva je tenká vazivová blána (serosa), pod ní se nachází svalová vrstva složená z podélné 

a kruhové svaloviny, následuje podslizniční vazivo a sliznice se střevním epitelem. Vzhledem 

k primární funkci tenkého střeva, tedy štěpení a následné resorpci živin, je sliznice speciálně 

strukturována. Celá její plocha je poseta drobnými štíhlými výběžky zvanými střevní klky. Ty 

jsou vysoké 0,3-1 mm a na plochu epitelu 1 mm2 jich připadá, dle místa v tenkém střevě,    

10-40. Klky jsou vaskularizované (protkané cévami) a díky tomu je zajištěna resorpce živin 

z tenkého střeva. Na povrchu klků se vyskytují tzv. enterocyty, buňky zajišťující vstřebávání 

látek z lumen (z vnitřku) tenkého střeva. Každý enterocyt je pokryt až 3 000 miniaturních 

výběžků zvaných mikroklky. Klky a mikroklky vytvářejí tzv. kartáčový lem a spolu s řasami 

sliznice zvětšují plochu tenkého střeva až na 200-300 m2. Dále se zde nacházejí buňky 

produkující ochranný hlen, popř. oblasti s buňkami, které spolupracují s lymfatickou tkání 

(čím dále od žaludku, tím více těchto oblastí přibývá). Sliznice tenkého střeva produkuje také 

některé hormony. Za všechny jmenujme alespoň sekretin, který zvyšuje sekreci 

pankreatických šťáv a částečně tlumí produkci šťáv žaludečních, a cholecystokinin, jenž 

stimuluje kontrakce žlučníku. Ochranný hlen, hormony a některé enzymy (v zásadě jde 

o specifické sacharasy, popř. proteasy), které jsou buňkami střevní stěny produkovány, 
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spoluvytvářejí střevní šťávu. Té se za den vyprodukuje asi 1,5-2,6 l a její pH se pohybuje od 

7,5 do 8.  

V následujících animacích bylo upuštěno od zachovávání velikostních poměrů mezi 

jednotlivými objekty. Proto jsou např. molekuly glukosy stejně velké jako ionty Na+, či cévy 

jsou mnohem užší ve vztahu k enterocytu než ve skutečnosti.  

Resorpce monosacharidů 

Enzymy štěpí polysacharidy a dextriny v tenkém střevě až na monosacharidy. Ty jsou poté 

vstřebány střevní stěnou. Většina monosacharidů (zejména glukosa a galaktosa) přechází do 

enterocytů spřaženým transportem (symportem) s ionty Na+. Spolu s jedním iontem Na+ se do 

buňky dostane jedna molekula monosacharidu. Při tom se využívá koncentračního spádu 

iontů Na+, kterých je vně buňky více než uvnitř. Monosacharidy se hromadí v enterocytu 

a postupně po koncentračním spádu přecházejí do krevního řečiště přes přenašeče. Ionty Na+ 

je ale potřeba dostat ven z buňky, pro obnovení akčního potenciálu buněčné membrány. Proto 

se v membráně vyskytují sodno-draselné pumpy (Na+/K+-ATPasy), které přenášejí vždy 

3 ionty Na+ z a 2 ionty K+ dovnitř enterocytu. Tento děj probíhá za spotřeby jedné molekuly 

ATP. Některé monosacharidy (např. fruktosa) prochází do enterocytu usnadněnou difuzí, 

nepotřebují tedy ionty Na+.  

Resorpce monosacharidů probíhá zejména v druhém oddílu tenkého střeva, v lačníku. 

Resorpce aminokyselin 

Resorpce aminokyselin (AMK) je v mnoha ohledech podobná resorpci monosacharidů.  

AMK jsou do enterocytů přenášeny na základě symportu s ionty Na+, kdy se na jeden ion Na+ 

přenese jedna molekula AMK. Opět je zde využito koncentračního spádu Na+ iontů. AMK se 

v buňce hromadí a do krevního řečiště se dostávají usnadněnou difuzí přes specifické 

přenašeče. Ionty Na+ jsou následně z buňky odstraněny antiportem s ionty K+. Tento děj 

zajišťuje enzym Na+/K+-ATPasa nacházející se v membráně enterocytu a vyměňující tři ionty 

Na+ za dva ionty K+ za spotřeby jedné molekuly ATP. Takto se do enterocytu dostávají AMK 

aniontové a neutrální. Kationtové AMK se do buněk střevního epitelu dostávají antiportem 

s AMK neutrálními, které jsou následně do enterocytu opět přeneseny symportem s ionty Na+.  

Resorpce aminokyselin probíhá zejména v druhém oddílu tenkého střeva, v lačníku.  
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Resorpce lipidů 

Lipidy (TAG) se v tenkém střevě nejčastěji štěpí na monoacylglyceroly a mastné kyseliny 

(MK). Není přesně znám mechanismus, kterým se tyto látky dostávají do enterocytů, 

předpokládá se, že zde dochází buď k difuzi (u MK s krátkými a středně dlouhými řetězci), 

nebo k transportu pomocí přenašečů. Jakmile jsou naštěpené lipidy přeneseny přes membránu, 

putují do endoplasmatického retikula, membránové organely buňky. Zde jsou lipidy opět 

resyntetizovány (např. zpět v triacylglyceroly). Kvůli své nepolární povaze jsou TAG 

zabudovány do struktury tzv. chylomikronu (viz Obr. 17). Ten ve svém obalu obsahuje 

amfifilní lipidy, které mohou bez komplikací interagovat s vodným prostředím. 

Chylomikrony jsou následně exocytovány (vypuzeny) ven z buňky do mízních cév (nikoli do 

krevního řečiště!). Mízou jsou pak roznášeny až do mízního kmene, který nakonec ústí do 

horní duté žíly.   

 

Obr. 17 – Struktura chylomikronu. V obalu částice se nacházejí amfifilní lipidy (cholesterol, 

fosfolipidy), které mohou interagovat s vodným prostředím. V jádře chylomikronu se přenášejí 

nepolární lipidy (estery cholesterolu či triacylglyceroly) (54). 

3.2.2.7 Játra, žlučník a slinivka břišní 

Anatomie a funkce jater není v animaci zpracována (kromě oddílů „Složení žluče“ a „Složení 

pankreatické šťávy“). Nicméně tvoří důležitý přídatný orgán trávicí soustavy a z toho důvodu 

jsou v následujících odstavcích shrnuty nejdůležitější informace.  

Játra jsou největší žlázou lidského těla. V játrech dochází k syntéze žluči, nezbytné pro 

vstřebávání tuků, ale také představují centrum katabolických a anabolických reakcí. Doklad 

nezbytnosti jater pro lidský organismus udává fakt, že procesy v játrech probíhající 

spotřebovávají okolo 12 % veškerého kyslíku vázaného v krvi a krev, která tento orgán 
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opouští, je těmito procesy zahřátá až na teplotu přes 40 ˚C. Játra se tak podílí i na 

termoregulaci těla.  

Krevní zásobení jater je zajištěno jednak díky jaterní tepně a jednak díky jaterní žíle 

(portální), která vede do jater krev ze střev, žaludku, sleziny a slinivky. Jaterní tkáň je tvořena 

jaterními buňkami, hepatocyty. Hepatocyt je buňka vylučující žluč, jejíž povrch je tvořen 

mikroklky. Na styku dvou hepatocytů je vždy žlučový kanálek, který se proplétá mezi 

buňkami a ústí do stále širších kanálů, které se nakonec sbíhají ve žlučovod. V jaterních 

kapilárách se pohybují speciální buňky, které pohlcují mikroorganismy a toxiny přicházející 

z portální žíly, a také buňky podílející se na regeneraci jater. Schopnost regenerace jaterní 

tkáně, např. kvůli mechanickému či toxickému poškození, je velmi vysoká.  

Přídatnou strukturou trávicí soustavy je žlučník. Je to vak hruškovitého tvaru dosahující délky 

kolem 10 cm a nacházející se pod spodní stěnou jater. Žlučník slouží jako zásobárna žluči 

vyprodukované v játrech. Jeho buňky jsou schopny částečné resorpce vody a NaCl a tím žluč 

zahušťují. Ve stěně žlučových cest i žlučníku se nachází hladká svalovina, která svou 

kontrakcí vypuzuje žluč do dvanáctníku.  

Slinivka břišní je žláza, která produkuje trávicí enzymy, jež jsou přes vývody dopraveny do 

duodena, a zároveň je místem syntézy hormonů, jež jsou krevním řečištěm roznášeny po 

celém těle. Společně s játry se přes trávicí šťávy podílí na katabolismu (štěpení) živin a tím 

usnadňuje jejich vstřebávání. Vnitřní tkáň slinivky břišní je charakteristická drobnými shluky 

buněk označovanými jako Langerhansovy ostrůvky. Ty vyměšují do krve hormony insulin 

a glukagon, které se podílejí mimojiné na metabolismu sacharidů.  

Složení žluči a pankreatické šťávy viz kapitolu o dvanáctníku.  

3.2.2.8 Tlusté střevo 

Tlusté střevo je posledním anatomicky odlišeným úsekem trávicí trubice, dlouhým zhruba 

1,5 m. Primární funkcí tlustého střeva, které ze střeva tenkého přijímá kašovitý až tekutý obsah 

téměř bez živin, je absorbovat vodu, soli a některé vitaminy a následně shromažďovat 

nestravitelné nebo nestrávené zbytky potravy, jako jsou vazy, šlachy, vláknina apod., 

a vytvářet tak stolici.  
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Anatomie tlustého střeva 

Tlusté střevo začíná úsekem, který se nazývá střevo slepé. To tvoří jakýsi vak pod ústím 

tenkého střeva. Slepé střevo vybíhá v 10-15 cm dlouhý červovitý výběžek zvaný též apendix. 

Za slepým střevem pokračuje střevo tlusté tračníkem, který dělíme na vzestupný, příčný, 

sestupný a esovitý. Esovitému tračníku se také jinak říká esovitá klička. Po ní následuje 

konečník, který ústí z těla ven řitním otvorem.  

Stěna tlustého střeva se až na slizniční vrstvu neliší od zbytku trávicí soustavy. Povrch tlustého 

střeva kryje tenká vazivová blána serosa, pod ní se nachází vrstva svaloviny, která 

peristaltikou posouvá obsah střeva ke konečníku. Následuje podslizniční vazivo a sliznice. Ta 

má odlišnou strukturu od sliznice tenkého střeva. Není zvrásněná v klky, ale naopak se v ní 

nachází mnoho jamek, krypt, které obsahují dva důležité typy buněk. Jednak buňky sekreční, 

které vylučují hlen a napomáhají tak snadnému průchodu obsahu střevem, jednak tzv. 

kolonocyty, jež zajišťují resorpci vody, iontů a částečně i vitaminů. Kolonocyty mají 

membránu zvlněnou do záhybů, díky čemuž se zvětšuje resorpční plocha. Pod epitelem 

tlustého střeva se nachází lymfatické uzlíky, které jsou roztroušeny po celém povrchu střeva  

nejvíce je jich ve střevu slepém. 

Velká část vody a iontů je resorbována už v tenkém střevě. Tyto procesy se dokončují 

v tračníku a dochází k zahuštění obsahu střeva a postupnému vytvoření stolice. Při její tvorbě 

se uplatňují nejen resorpční procesy, ale také působení tzv. střevní mikroflóry. Pod tímto 

pojmem rozumíme zejména bakterie, které trvale sídlí v tlustém (a v menší míře i v tenkém) 

střevě a pro lidský organismus zpravidla nejsou nebezpečné. Mnohé z nich dokonce přispívají 

k dokončení trávicích procesů tím, že vyvolávají kvasné nebo hnilobné produkty. Některé 

bakterie zčásti zpracovávají jinak nestravitelnou vlákninu. Při kvasných a hnilobných 

procesech se vytvářejí střevní plyny (metan (CH4), vodík (H2), sulfan (H2S) a oxid uhličitý 

(CO2)) a další metabolity vznikající rozkladem aminokyselin a dodávající stolici 

charakteristický zápach. Střevní mikroflóra je ale důležitá i z hlediska produkce vitaminů, 

konkrétně vitaminu K a B12. Nicméně vstřebávání vitaminů vytvořených bakteriemi v tlustém 

střevě se zdá být minimální. Většinovým zdrojem vitaminů je tedy potrava.  

Před vyloučením stolice dojde k naplnění konečníku a vyvolaný tlak způsobí reflexní uvolnění 

vnitřního svěrače (tvořeného hladkou na vůli nezávislou svalovinou). Zároveň se však aktivuje 

vnější svěrač (z příčně pruhované svaloviny ovládané vůlí), u něhož dochází naopak ke 
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kontrakci. V této chvíli pocítí člověk nucení na stolici. V momentě volního uvolnění vnějšího 

svěrače dochází za pomoci peristaltiky a svalů břišního lisu k vyloučení stolice z těla.  

Resorpce vody a iontů 

Resorpce vody a iontů probíhá ve velké míře již v tenkém střevě. V tračníku dochází jen 

k finálnímu zahuštění stolice. Ionty jsou resorbovány přes iontové kanály převážně díky 

usnadněné difuzi (jedná se především o ionty Na+ a Ca2+). Voda se na rozdíl od iontů resorbuje 

zejména mimobuněčnou cestou přes tzv. těsné spoje mezi jednotlivými buňkami v epitelu.  
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4 Diskuse 

Stěžejním výstupem diplomové práce je výuková animace na téma trávení v lidském těle. 

Animace byla vytvořena jako mezioborový materiál, který podporuje mezipředmětové vztahy 

chemie a biologie. Fakt, že trávení je mezioborové téma, vyplývá i z provedeného 

dotazníkového šetření. Všechny závěry z použití této kvantitativní metody byly 

okomentovány v příslušné části práce. Dotazník byl rozeslán učitelům jednooborovým 

i víceoborovým učitelům chemie a biologie po celé České republice. Základním nedostatkem 

dotazníkového šetření je jeho nízká návratnost, která činí 36 %. Z tohoto důvodu nelze 

výsledky dotazníku globalizovat na všechny učitele výše zmíněných předmětů. Nicméně pro 

získání základní představy o podobě výuky trávení jako mezioborového tématu tento dotazník 

posloužil. 

Při sepisování výukového textu a doprovodného textu k dílčím animacím bylo potřeba zajistit 

jednotnou terminologii odborných výrazů. V tomto případě bylo přihlédnuto k publikaci 

Biochemie, chemický pohled na biologický svět (autor: Kodíček a kol.). Sami autoři na 

začátku učebnice komentují ortografii jednotlivých odborných termínů a popisují, jak a proč 

se rozhodli používat danou terminologii.  

Během tvorby výukové animace se naskytlo několik otázek, jejichž odpovědi jsou zmíněny 

v následujícím textu. Předně se nabízelo vytvořit zvukový doprovod pro dílčí animace. Ať už 

např. namluvený text, či zvukové efekty, které by animaci pouze podbarvovaly. I když 

animační program může se zvukem pracovat, od tohoto nápadu bylo upuštěno. Prvním 

důvodem je nutnost sluchátek či reprobeden, které by musely být připojeny k mediu, na 

kterém by se animace přehrávala. Druhým důvodem je pak fakt, že vytvořená animace nemá 

ambice nahradit komentáře učitele ve výuce. Pedagog je pro správné pochopení a prezentaci 

učiva klíčovým prvkem a jeho přítomnost ve vzdělávacím procesu při použití výukové 

animace je nezbytná. Další otázkou je rychlost doprovodného textu. Při potřebě delšího času 

pro sledování zanimovaného děje je možné využít funkcí animačních tlačítek (Stop, Zpět, 

apod.), která doprovází každou dílčí animaci. Ve výukovém médiu jsou animovány děje 

probíhající v jednotlivých oddílech trávicí soustavy kromě dvou žláz, které se ovšem na 

trávení také podílejí. Jsou jimi slinivka břišní a játra. I když mají tyto orgány nezastupitelnou 

funkci při trávicích procesech, není jim věnována samostatná animace. Hlavním důvodem je 

fakt, že ani jedna žláza se nepodílí pouze na procesu trávení. Složitost jednotlivých 

metabolických pochodů, které v játrech probíhají, by vydala na samostatnou výukovou 



 

86 

 

animaci a vytrháváním pár funkcí z kontextu celého orgánu by bylo v rozporu 

s mezipředmětovým a celistvým charakterem této práce. Z podobného důvodu bylo upuštěno i 

od animování dějů ve slinivce břišní. Nicméně procesy podstatné pro trávení jsou v animaci i 

tak zapracovány. Konkrétně se jedná o animace „Složení pankreatické šťávy“, „Složení žluči“ 

a částečně i „Emulgace lipidů“ v oddílu „Trávení v dvanáctníku“.  

Součástí diplomové práce je i výukový text, který slouží zejména učitelům, a který shrnuje 

informace k tématu trávení, jež se vyskytují ve středoškolských a vysokoškolských 

učebnicích chemie a biologie. Tento text rozhodně nenahrazuje klasické učebnice, má sloužit 

pouze jako zdroj doplňkových informací.  

K vytvořené výukové animaci byl vytvořen i didaktický materiál. Ten shrnuje základní 

charakteristiky animace a strohé návrhy jejich použití při výuce. Zejména z časových důvodů 

nebyly vytvořeny žádné pracovní listy ani další didaktické pomůcky. Nicméně samotná 

animace nabízí mnoho možností zapojení do výuky. Může se jednat o doplněk učitelova 

výkladu nebo prostředek pro zkoušení či procvičování učiva. Díky struktuře dílčích animací je 

možné využít pouze animace úvodní a tím tak zredukovat obsah (např. u mladších žáků) na 

zhruba jednu vyučovací hodinu. Naopak při práci se všemi animacemi je možné věnovat 

tématu trávení v lidském těle i čtyři a více vyučovacích jednotek. Dílčí výukové animace je 

možné využít i při výuce jiných témat než pouze trávení. Těmito tématy může být např. 

enzymologie či endokrinní systém.  

Z časových důvodů nebylo možné ověřit vytvořené výukové materiály přímo v praxi na 

středních školách. Nicméně někteří učitelé, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, již 

o materiály projevili zájem a chtějí je ve školní praxi použít. Bylo by vhodné použití 

materiálů monitorovat a na základě zpětné vazby (např. rozhovory, dotazníky) zjistit jejich 

slabé a silné stránky a popř. je modifikovat. Výukové materiály budou zveřejněny na 

webových stránkách www.studiumbiochemie.cz a budou tím volně poskytnuty ke 

vzdělávacím účelům.  
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývala výukou tématu „Trávení v lidském těle“ na českých středních 

školách. Hlavním výsledkem práce je výuková animace na dané téma a k ní sepsaný studijní 

text. Práce se skládá z teoretické a praktické části.  

V části teoretické byla nejdříve provedena rešerše dostupných českých i zahraničních 

materiálů, které se zabývají tématy podstatnými pro tvorbu výukové animace: vizualizace, 

animace, mezipředmětové vztahy. Dalším krokem bylo určení studijních výstupů, kterých by 

měl dosáhnout žák dle RVP G po absolvování gymnázia. Tyto výstupy byly charakterizovány 

zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Následně byly 

analyzovány dostupné animace a videa, které již byly na dané téma vytvořené. Dle předem 

určených kritérií vycházejících z odborné literatury byly všechny animace a videa 

ohodnoceny a z výsledků vyvozeny závěry, jež byly aplikovány při tvorbě výukové animace. 

Další kapitolou teoretické části je charakteristika programu Adobe Flash Player CS6, ve 

kterém byla výuková animace vytvořena. Spojníkem mezi částí teoretickou a praktickou je 

provedené dotazníkové šetření. V něm byly středoškolským učitelům položeny otázky týkající 

se výuky tématu diplomové práce na středních školách. Výsledky tohoto šetření jsou uvedené 

v první kapitole praktické části. 

Po výsledcích dotazníkového šetření následují vytvořené vzdělávací materiály. Prvním z nich 

je výuková animace, která byla vytvořena v animačním programu Adobe Flash Professional 

CS6 a která skládá se z 26 dílčích animací. K animaci byl sepsán manuál, který je určen pro 

učitele a shrnuje základní charakteristiky a aspekty ovládání výukové animace. Druhým 

vytvořeným vzdělávacím materiálem je studijní text slučující poznatky z chemie a biologie 

týkající se tématu trávení v lidském těle. Odborná úroveň většiny textu vychází z analýzy 

učebnic chemie a biologie, která byla provedena v rámci bakalářské práce (37). Některé 

odstavce jsou ovšem nad rámec středoškolské látky, ty mohou sloužit jako doplňující 

informace např. pro seminaristy. Přílohy uvedené v tištěné podobě diplomové práce obsahují 

náhled dotazníku. Výuková animace a zdrojová data použitá k vyhodnocení dotazníku jsou 

uvedeny na samostatném nosiči CD-ROM.  

Před započetím sepisování diplomové práce bylo stanoveno 7 dílčích cílů. Všechny tyto cíle 

byly splněny.  
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7 Přílohy 

Součástí přílohy tištěné diplomové práce je znění dotazníku zadávaného v rámci 

dotazníkového šetření. Na CD-ROMu přiloženému k této práci se nachází:  

a) data získaná během dotazníkového šetření v souboru Excel 

b) výuková animace ve formátu .html a .swf. 
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7.1 Znění dotazníku 

Dotazník – Trávení v lidském organismu 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

rád bych Vás požádal o laskavé vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá problematikou 

výuky trávení v lidském organismu na středních školách. Získaná data budou sloužit pouze 

k výzkumným účelům mé diplomové práce na Katedře učitelství a didaktiky chemie, PřF UK 

a měla by pomoci zefektivnit výuku tohoto tématu na středních školách. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu, 

 

Bc. David Šarboch 

 

INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: vpisujte celá slova, popř. čísla na uvedené 

řádky či zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí, pokud není u otázky uvedeno jinak.  

Dotazník: 

1) Jaká je Vaše aprobace? 

a) chemie-biologie 

b) chemie-matematika 

c) chemie-fyzika 

d) pouze chemie 

e) pouze biologie 

f) jiná:____________ 

 

2) Který předmět vyučujete raději? 

a) chemie 

b) biologie 

c) matematika 

d) fyzika 

e) jiná:____________ 

 

3) Do výuky kterého předmětu patří výše zmíněné téma, dle Vašeho názoru? 

a) chemie 

b) biologie 

c) chemie-biologie 

d) jiná:____________ 
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4) Ve kterém předmětu probíráte zmíněné téma? 

a) pouze v chemii 

b) pouze v biologii 

c) zejména v chemii 

d) zejména v biologii 

e) v obou předmětech rovnocenně 

f) dané téma vůbec nevyučuji 

g) jiná:____________ 

 

5) Z jakého důvodu dané téma nevyučujete? Vyplňte pouze v případě zaškrtnutí 

odpovědi "Dané téma vůbec nevyučuji" v předchozí otázce. 

__________________________________________________________________ 

 

6) Kolik vyučovacích hodin a ve kterém předmětu se věnujete výuce tohoto tématu? 

__________________________________________________________________ 

 

7) Jaké pomůcky při výuce tohoto tématu v biologii využíváte (pokud biologii 

učíte)? Možné zaškrtnout více odpovědí. 

a) PowerPointovou prezentaci, dataprojektor b)  3D model lidského těla        

c)   videa d)   nástěnné obrazy    e)   pokusy  f)   učebnici        

g)   pracovní listy h)   animace  ch) jiné________________ 

 

8) Jaké pomůcky při výuce tohoto tématu v chemii využíváte (pokud chemii učíte)? 

Možné zaškrtnout více odpovědí. 

a) PowerPointovou prezentaci, dataprojektor b)  3D model lidského těla        

c)   videa d)   nástěnné obrazy    e)   pokusy  f)   učebnici        

g)   pracovní listy h)   animace  ch) jiné________________ 

 

9) Jak moc Vám připadá toto téma atraktivní pro studenty? Známkujte jako ve škole. 

a) 1       b)    2         c)    3             d)    4      e)    5 

 

10) Jak moc je toto téma atraktivní pro Vás? Známkujte jako ve škole. 

a) 1       b)    2         c)    3             d)    4      e)    5 

 

11) Je toto téma v učebnicích biologie dostatečně zpracováno (množství informací, 

grafy, schémata, …)? Vyplňujte pouze pokud biologii učíte, známkujte jako ve škole.  

a)  1       b)    2         c)    3             d)    4      e)    5 

 

Jakou učebnici biologie využíváte? Vyplňujte pouze pokud biologii učíte. 

_____________________________________________________________________ 

12) Je toto téma v učebnicích chemie dostatečně zpracováno (množství informací, 

grafy, schémata, …)? Vyplňujte pouze pokud chemii učíte, známkujte jako ve škole.  

a)  1       b)    2         c)    3             d)    4      e)    5 
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Jakou učebnici chemie využíváte? Vyplňujte pouze pokud chemii učíte. 

_____________________________________________________________________ 

13)  Pro efektivní výuku tohoto tématu je, podle Vás, důležitým faktorem (možné 

zaškrtnout více odpovědí): 

a) názornost 

b) co největší množství faktických informací 

c) propojení předmětových vztahů (např. Bi-Che) 

d) uvádění příkladů ze života 

e) jiný:__________________________________________  

 

Děkuji, jste na konci dotazníku. Přeji hezký zbytek dne!  

Bc. David Šarboch 

 


