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ABSTRAKT
V této práci byla navržena nová databáze chemických pokusů se školními
měřícími systémy pro demonstrační a badatelsky orientovanou výuku. Pro získání
informací o důležitých aspektech pokusů, podle kterých si učitelé volí, zda zahrnou daný
pokus do výuky bylo provedeno šetření mezi učiteli ve dvou krocích, nejdříve formou
rozhovorů a následně pomocí dotazníku. Také byla provedena rešerše aktuálních zdrojů
v českém jazyce a zhodnoceno jejich uspořádání a materiály zde umístěné. Nakonec bylo
vytvořeno dvanáct vzorových pokusů pro tuto novou databázi, které jsou součástí přílohy
této práce.
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ABSTRACT
A new database of chemical experiments was proposed in this work. This database
would be oriented on experiments done with probeware either as a demonstration in a
class or as a microcomputer based laboratory. To gather information about the aspects of
the experiments that are significant for the teachers choice of inclusion of the experiment
into their class, a survey amongst the teacher has been done in two steps – a series of
interviews and a questionnaire. A review of current experiment databases in czech
language and the materials contained within was also conducted. As a part of this work,
twelve sample experiments have been created to be added to the new database.
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chemistry

SEZNAM ZKRATEK
ŠMS – školní měřící systémy
KUDCH – Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy
MBL – microcomputer based laboratory
FAQ – (frequently asked questions) často kladené otázky
RVP – rámcový vzdělávací program
RVP G – rámcový vzdělávací program pro gymnázia

OBSAH

ABSTRAKT .................................................................................................................. 4
KLÍČOVÁ SLOVA ...................................................................................................... 4
ABSTRACT .................................................................................................................. 4
KEYWORDS ................................................................................................................ 4
SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................... 5
OBSAH ......................................................................................................................... 6
ÚVOD ........................................................................................................................... 8
Portál studiumchemie.cz............................................................................................ 9
CÍLE ............................................................................................................................ 10
METODIKA ............................................................................................................... 11
Strukturovaný rozhovor ........................................................................................... 11
Dotazník .................................................................................................................. 12
Příprava databáze didaktických podkladů ............................................................... 13
VLASTNÍ PRÁCE ...................................................................................................... 15
Existující databáze experimentů se ŠMS ................................................................ 15
Kuchařka Vernier ................................................................................................. 15
Přírodní vědy moderně na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice ...................................... 15
Experimenty v projektu TIME na Gymnáziu Teplice ......................................... 16
Experimentem k poznání – portál expoz.cz ......................................................... 16
Mezinárodní projekt COMBLAB ........................................................................ 16
Experimentujeme.cz ............................................................................................ 17
Shrnutí elektronických zdrojů .............................................................................. 17
Vyhodnocení strukturovaného rozhovoru ............................................................... 18
Vyhodnocení dotazníku ........................................................................................... 19
Znalost termínu ŠMS ........................................................................................... 19
Praktické zkušenosti učitelů se ŠMS ................................................................... 20
Znalost různých řešení ŠMS v prostředí ČR ....................................................... 20
Inspirace k začlenění pokusů do výuky ............................................................... 21
Inspirace k začlenění pokusů se ŠMS .................................................................. 22
Výhody a nevýhody použití ŠMS ........................................................................ 22
Zařazování nových technologických pomůcek do výuky.................................... 24
Zařazování pokusů se ŠMS do výuky.................................................................. 25

Příklad zpracovaného pokusu .................................................................................. 27
RVP ...................................................................................................................... 27
Podsekce RVP...................................................................................................... 27
Název úlohy ......................................................................................................... 27
Typ pokusu .......................................................................................................... 27
Zdroj (odkaz) ....................................................................................................... 27
Senzor .................................................................................................................. 27
Čas potřebný k přípravě ....................................................................................... 27
Čas potřebný v hodině ......................................................................................... 27
Vybavení .............................................................................................................. 27
Chemikálie ........................................................................................................... 28
Bezpečnost ........................................................................................................... 28
Cíle ....................................................................................................................... 28
Princip .................................................................................................................. 28
Provedení ............................................................................................................. 28
Tipy ...................................................................................................................... 28
ZÁVĚR A DISKUZE ................................................................................................. 29
CITACE ...................................................................................................................... 30
SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 31
SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 31
PŘÍLOHA I. – DOTAZNÍK .......................................................................................... I
PŘÍLOHA II. – ZPRACOVANÉ ÚLOHY ................................................................. IV
Úloha 1 – Le Chatelierův princip ............................................................................ IV
Úloha 2 – Ředění kyseliny sírové ............................................................................. V
Úloha 3 – Chladící směs .......................................................................................... VI
Úloha 4 – Příprava CO2 a jeho vlastnosti ...............................................................VII
Úloha 5 – Metabolismus kvasnic (alkoholové kvašení) ....................................... VIII
Úloha 6 – Chemické hodiny .................................................................................... IX
Úloha 7 – Dýchání do vody ...................................................................................... X
Úloha 8 – Jsou semena hrachu z obchodu živá? ..................................................... XI
Úloha 9 – Vývoj teploty při vaření vody ................................................................XII
Úloha 10 – Stanovení obsahu vitamínu C ............................................................ XIII
Úloha 11 – Elektrická vodivost elektrolytů .......................................................... XIV
Úloha 12 – Hydrolýza solí ..................................................................................... XV

ÚVOD
Experiment je jednou z nejdůležitějších metod moderní výuky, na čemž se shodují jak
odborné pedagogické publikace (Čtrnáctová a Švandrlíková 1999; Dostál 2015), tak i názory
učitelů získané v různých šetřeních, například (Rozkydalová 2019). Chemie je mezi přírodními
vědami těmito fakty snad nejvíce dotčena. Už výzkum (Čtrnáctová a Švandrlíková 1999)
ukazuje, že 94 % škol má chemickou laboratoř, a 98 % respondentů uvádí, že má k dispozici
základní vybavení pro laboratorní výuku. Na základním ani středním stupni vzdělávání však
často není pro experimentální výuku chemie (chemické laboratorní cvičení) dostatek času, jak
zmiňuje například (Chudomelová 2014). Při zkoumání však bylo zjištěno, že některá pražská
gymnázia uvolňují pro praktickou výuku chemie méně než hodinu týdně. Jako alternativa
studenty prováděného experimentu se tak nabízí učitelem vedený demonstrační experiment
s podobnými úmysly.
Právě pro učitele, kteří mají zájem do své výuky zařadit experimentální část byly
vyvinuty takzvané školní měřící systémy (v angličtině je běžně používaný termín probeware),
jejichž použití může být dvojí:
a) Prostředek badatelsky orientované výuky (v angličtině také termín MBL –
microcomputer based laboratory)
b) Prostředek demonstračního experimentu (zapojení experimentu do běžné hodiny
chemie)
O vhodnosti použití ŠMS za těmito účely již byly provedeny mnohé výzkumy, např.
(Stratilová Urválková 2009; Sotáková 2018). Z nich lze odvodit značnou úspěšnost těchto
pomůcek, pokud jsou správně využívány. Právě nároky kladené na učitele se při používání ŠMS
zvyšují – je obvykle potřeba alespoň nějaká informační gramotnost, schopnost provést úspěšný
(či neúspěšný) experiment, obhájit jeho výsledky, vyvodit z něj správné závěry. Dále se zvyšuje
náročnost přípravy na výuku – je třeba najít vhodný pokus pro výuku, jenž pomůže objasnit
studovaný jev, zařadit ho vhodně do plánu vyučovací hodiny a zajistit veškeré vybavení
a chemikálie na provedení experimentu. Tyto závěry mohou vést k nižšímu zájmu učitelů
o zapojování ŠMS do výuky.
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Portál studiumchemie.cz
Důležitou otázkou při tvorbě této databáze je její umístění na webu. Zde se nám nabízí
využití již stávajícího a populárního portálu studiumchemie.cz, provozovaného KUDCH.
Portál studiumchemie.cz je výsledkem dlouhodobého projektu zaměřeného na tvorbu
materiálů pro podporu výuky chemie na středním a základním stupni vzdělávání. Důležitou
součástí je podpora učitelů a zajištění kvalitních a ověřených materiálů z odborného vědeckého
prostředí. Obsah tohoto portálu vznikal v mnoha krocích a byl náplní vícero odborných prací,
například (Brenner 2009; Vrzáčková 2013).
Portál je strukturován do dvou hlavních sekcí:
Výukové materiály obsahují zpracované návody, videosoubory, prezentace, pracovní
listy, testy, hry a odkazy na další webové stránky. Tuto sekci lze třídit dle kapitol a podkapitol
RVP a také dle formátu materiálu.
Chemické pokusy opět třídí materiály dle RVP, a obsahují zpracovány jednotlivé
chemické pokusy a jejich důležité aspekty. Mezi tyto patří zejména potřebné pomůcky,
chemikálie, detailní postup, sledovaný princip, reálné využití sledovaného principu, bezpečnost,
časovou náročnost, tipy k úspěšnému provedení či modifikaci pokusu a v některých případech
doprovodné video prováděného pokusu.
Portál studiumchemie.cz by jako hostitel navrhované databáze také sloužil jako základ
koncepce jeho obsahu. Hlavní inspiraci poskytla zejména sekce chemických pokusů, jejíž
jednotlivé aspekty jsou velmi podobné těm, které jsme vybrali v prvním kole šetření jako
relevantní při volbě experimentu. Dalším důvodem je také relativní známost tohoto webu mezi
učiteli – zde se můžeme opřít o zaznamenanou návštěvnost zejména sekce chemických pokusů
(Brenner 2012). Nakonec je důležitá také odbornost tohoto portálu – všechny zde umístněné
materiály byůy zpracovány v rámci odborných vědeckých prací studenty a pracovníky KUDCH.
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CÍLE
Cílem této práce je navrhnout databázi experimentů, která poslouží učitelům při
zařazování experimentů do hodin v demonstrační formě či pro použití při badatelsky
orientované výuce. Abychom dosáhli co nejlepšího splnění tohoto cíle, využijeme sérií
osobních schůzek s učiteli středních škol za účelem doplnění připraveného dotazníku o další
náměty a návrhy. Po vyhodnocení těchto schůzek využijeme získané informace k provedení
šetření mezi učiteli za pomoci dotazníku, který má za úkol zjistit nejdůležitější aspekty při volbě
pokusů se ŠMS a pomoci navrhnout kvalitní databázi těchto pokusů. Součástí práce je také
rešerše a rozbor stávajících zdrojů. Výsledkem bude detailní popis struktury tohoto webu a sada
připravených úloh, které by po jeho realizace bylo možné na tento web umístit.
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METODIKA
K dosažení stanoveného cíle bylo potřeba zjistit, jak učitelé využívají ŠMS, kde berou
inspiraci k pokusům, a jak by si tudíž přáli navrhovanou databázi upravit, doplnit či jinak
změnit. Proto bylo provedeno dvoukrokové šetření mezi učiteli, nejdříve pomocí
strukturovaných rozhovorů s vybranými učiteli, a poté podle dotazníku, který již bude zjišťovat
konkrétní návrhy učitelů.
Skupina dotazovaných učitelů patřila k účastníkům projektu KUDCH zaměřeného
na práci se ŠMS. Mělo by se tedy jednat o respondenty seznámené s principy práce se ŠMS.
Strukturovaný rozhovor
Průzkum prováděný mezi učiteli byl prováděn ve dvou fázích, z nichž první zahrnovala
osobní schůzky formou strukturovaného rozhovoru s vybranými učiteli středních škol
a gymnázií, kteří nabídli k dispozici svůj čas pro detailnější rozbor několika klíčových otázek.
Strukturovaný rozhovor byl zvolen pro jeho formální podobnost s dotazníkem, který byl
následně tvořen na náměty získané z těchto rozhovorů – otázky jsou otevřené, jednoznačné
a v daném pořadí (Reichel 2009). V dotazníku pak bylo pracováno formou polootevřených
otázek. Odpovědi posloužily jako základ pro vytvoření kvalitního dotazníku, který by nabídl
detailnější vhled do problematiky ze strany učitelů, pro které má být vypracován zmíněný
materiál, s ohledem na jejich zkušeností, názory a doporučení. Úvodní průzkum se věnoval
těmto otázkám:
1. Znáte termín školní měřící systémy a jaké pomůcky zahrnuje?
2. Máte nějakou osobní zkušenost se školními měřícími systémy?
3. Znáte nějaké značky/výrobce těchto pomůcek?
4. Použili jste někdy školní měřící systémy při výuce?
5. Použili jste ŠMS jako prezentační prostředek, nebo jako pomůcky pro studenty?
6. Kde berete inspiraci k pokusům?
7. Jaké výhody a nevýhody připisujete používání ŠMS, případně napadají vás nějaké
rozporné body?
8. Co je pro vás důležité při zařazování (jakýchkoliv) nových technologických
pomůcek do výuky?
9. Co je pro vás důležité při zařazování (konkrétních) pokusů se ŠMS do výuky?
10. Které parametry pokusů (například doba provedení, náročnost) vám přijdou nejvíce
užitečné?
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Otázky byly položeny pěti účastníkům jednotlivých osobních schůzek. Tři z těchto
respondentů jsou učitelé též střední odborné školy, zatímco ostatní dva jsou učitelé na dvou
různých gymnáziích. Získané odpovědi jsou detailněji rozebrány v kapitole Vyhodnocení
strukturovaného rozhovoru. Právě z těchto odpovědí byl vypracován dotazník, jež byl
strukturován do polouzavřených otázek s možností vepsat vlastní odpověď.
Dotazník
Tento dotazník byl rozeslán 42 učitelům středních a základních škol, které dříve
spolupracovali s KUDCH na projektech zaměřených na práci se ŠMS a je přiložen k této práci
jako příloha I. Jednotlivé otázky si zde rozebereme:
1) Znáte termín školní měřící systémy? (dále jen ŠMS).
Tento pojem nebyl předem objasněn v úvodním odstavci. Cílem bylo zjistit, zda lze tento termín
považovat za dostatečně přesný a specifický, nebo zda by bylo potřeba uvažovat nad lepší
terminologií. Učitelé z tohoto výběru by měli termín znát.
2) Jaké jsou vaše praktické zkušenosti se ŠMS?
V této otázce byly zohledněny odpovědi respondentů prvního kola a rozřazeny do jednotlivých
kategorií a ponechána možnost volné odpovědi.
3) Se systémy kterého výrobce máte zkušenost?
V této otázce bylo ověřeno, zda mají systémy Vernier a Pasco skutečně takovou dominanci
mezi učiteli a školami, jak vyplývalo z prvního šetření. Jiné výzkumy, například (Břížďala
2018) uvádí další systémy, například systémy NeuLog jako minoritně rozšířené. Tato otázka
byla vybrána za účelem zaměřit vzniklou databázi na nejpoužívanější systémy.
4) Kde berete inspiraci k pokusům pro výuku obecně?
Tato otázka byla zaměřena na přístup učitelů k experimentální výuce a práci se zdroji. Také
nám poskytla dodatečné srovnání mezi použitím knižních a internetových zdrojů, což je
důležité pro výběr zdrojů pro naši databázi.
5) Kde berete inspiraci k pokusům se ŠMS?
Zde byla prozkoumána znalost některých vybraných zdrojů pro modernizaci výuky v českém
jazyce. Tato otázka byla spjata s přechozí a jejím účelem bylo opět vybrání těchto zdrojů pro
tvorbu databáze.
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6) Jaké hlavní výhody připisujete použití ŠMS ve výuce?
7) Jaké hlavní nevýhody připisujete použití ŠMS ve výuce?
Tyto otázky byly pro dotazník rozděleny za účelem přehlednějšího vyhodnocení. Zejména
oblast nevýhod by mohla být klíčová k odhalení některých problémů, které by mohly být
v rámci tvorby databáze vyřešeny či alespoň zohledněny.
8) Co je pro vás nejdůležitější při pořízení a zařazování nových technologických pomůcek?
9) Co je pro vás nejdůležitější při zařazování (konkrétních) pokusů se ŠMS do výuky?
Přecházející otázky měly zkoumat, jak učitelé přistupují k modernizaci výuky a podle čeho se
rozhodují pro zavedení nové pomůcky či nového pokusu. Tato poslední otázka je naprosto
klíčová, a její výstupy by měly posloužit při výběru aspektů pokusů do databáze.
Tyto otázky nám poskytly detailnější vhled do reálného prostředí učitelů, kteří jsou znalí
ŠMS a jejich použití, ale nejsou například jejich běžnými uživateli, neplánují si je z nějakého
důvodu pořídit, či nejsou přesvědčeni o jejich didaktických kvalitách. V oblasti nevýhod lze
očekávat zejména problémy s pořizovací cenou, což rozebírá např. (Ettlerová 2015). Na druhou
stranu pro pořízení těchto pomůcek bylo vytvořeno mnoho grantů1.
Na konci schůzky byl respondentům představen koncept databáze, která je cílem této
práce a je dále rozebrána v následující podkapitole a dále byli požádáni o nahlédnutí do
seznamu aspektů jednotlivých pokusů uvedeném v následující kapitole a byli vyzváni
k doplnění či komentáři.
Příprava databáze didaktických podkladů
Cílem této práce byl návrh didaktického zdroje, který uživatelům zjednoduší zařazení
experimentální složky do běžné výuky a bude jim nástrojem poskytujícím veškeré relevantní
informace. Právě předchozí dotazník má za úkol zjistit, které aspekty pokusů je zejména třeba
uvažovat při zařazení do výuky.
Jako základ tohoto zdroje by mělo sloužit vyhledávání podle RVP a jeho částí tak, aby
učitel byl schopen rychle vyfiltrovat pokusy relevantní pro následující vyučovací hodinu. Po
nalezení vhodné úlohy by učitel získal informace o klíčových aspektech a následně učinil
rozhodnutí, zda tento pokus zařadit.

1

Jako příklady lze uvést například Program rozvoje města Plzně, grantový program v oblasti školství, mládeže
a tělovýchovy pro rok 2015 - Podpora aktivit k technickému vzdělávání, či Učíme se ze života pro život v rámci
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina.
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Přednostně byly vybrány tyto aspekty pokusů:
•

Potřebné senzory

•

Potřebný čas

•

Další vybavení (mimo ŠMS)

•

Chemikálie a BOZP

•

Cíle pokusu

Dále by měl tento záznam v databázi obsahovat následující:
•

Odkaz na původní zdroj

•

Princip úlohy

•

Prostup provedení experimentu

•

Tipy k úspěšnému provedení

Po zpracování získaných odpovědí od respondentů byl tento seznam vhodně rozšířen či
zkrácen o položky, které respondenti navrhli navíc jako důležité.
Postup práce s takovýmto didaktickým zdrojem by měl být co nejjednodušší:
•

Zvolím oblast v rámci RVP, která odpovídá vyučovací hodině, pro niž hledám
vhodný experiment, například Obecná chemie

•

Zvolím podkategorii dle učiva v rámci oblasti RVP, například tepelné změny při
chemických reakcích

Nyní by byl učiteli představen seznam všech dostupných pokusů. Tento seznam by měl
být dále filtrovatelný dle aspektů výše zmíněných – potřebného senzoru, času atd.
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VLASTNÍ PRÁCE
Existující databáze experimentů se ŠMS
Pro kvalitní práci se ŠMS, ať už v laboratoři se žáky či jako s demonstrační pomůckou
je třeba pracovat organizovaně a pokud možno pravidelně, nejlépe za pomoci připravených
materiálů popisujících danou úlohu či pokus (Stratilová Urválková 2009).
K dalšímu šetření byly vybrány pouze zdroje v českém jazyce. Toto rozhodnutí bylo
učiněno ze dvou hlavních důvodů, které se obecně týkají zjednodušení přístupu studentům
i učitelům k experimentům v navrhované databázi – cílem této databáze je motivovat k práci se
ŠMS a aktivizovat učitele k jejich využívání, a toho se dosáhne nejlépe co nejpřístupnějšími
zdroji. Takto se předejde případným obavám z nedostatečné jazykové výbavy jak u učitelů, tak
u žáků. Je však správné zmínit, že například anglická verze portálu vernier.com obsahuje více
než stovku chemických pokusů.
V této práci byly prozkoumány zejména internetové zdroje experimentů, a to z velmi
jednoduchého důvodu – pro učitele, kteří by rádi začlenili nový pokus je internet nejvíce
dostupným zdrojem. Například sbírka úloh (Feltl et al. 2012), ze které je čerpáno do databáze
expoz.cz, vyšla ve výtisku 200 kusů, a je tedy mnohem hůře dostupná než portál samotný.
Ve studii (Navarová 2015) vidíme, že práci s webovým prohlížečem ovládá 70% dotazovaných
učitelů základních škol, navíc pro učitele, kteří nemají s prací s počítačem zkušenost, je lepší
volbou zúčastnit se odborných školení.
Kuchařka Vernier
Tato databáze obsahuje pokusy z chemie, fyziky a přírodopisu. V chemické kategorii se
nachází 22 pokusů. Tyto jsou zpracovány do PDF souborů ke stažení a u 8 z nich jsou přiloženy
videonávody (nahrané na Youtube). Třídění pokusů je možné podle oboru a podle senzoru.
Návody samotné detailně popisují postup, včetně práce se software Vernier. Dále je
k dispozici názorná ukázka naměřených dat, krátký odstavec k teorii a potřebné pomůcky. Také
můžeme ocenit sekci poznámky, kde jsou zmíněny tipy pro adaptaci či úspěšné provedení
pokusu. Naopak co zde jistě chybí je časová náročnost pokusu a roztřídění pokusů
do tematických celků dle RVP G (Jeřábek, Krčková, a Hučínová, stav k 11.5.2019).
Přírodní vědy moderně na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice
Tento zdroj je produktem evropského projektu Zavedení inovačních metod do výuky
přírodních věd a je také dostupný přes portál vernier.cz. Pokusy jsou zde roztříděny do kategorií
podle předmětů (chemie, fyzika, biologie) a dále do dvou specifických kategorií vymezených
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v projektu (voda a půda). Chemických pokusů je zde pouze 10, a obsahují vždy návod
a protokol ve formátu PDF. Protokol je připravený pro studenty k badatelsky orientované výuce.
Návody obsahují pomůcky, teorii a jednoduchý návod v krocích, bohužel však nic
dalšího, jako je náročnost, časová náročnost či tipy k úspěšnému provedení.
Experimenty v projektu TIME na Gymnáziu Teplice
K dispozici je 9 úloh, opět na portálu vernier.cz, které nejsou nijak dále roztříděné a
nelze je nijak filtrovat, což však při malém počtu nemusí být překážkou. Úlohy obsahují
pomůcky a postup doplněný obrázky či fotografiemi a také otázky pro žáky a poznámky pro
učitele. Chybí zde teorie, je nahrazena pouze úvodem s motivační funkcí.
Experimentem k poznání – portál expoz.cz
Tento portál je výsledkem operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
a je spravován Gymnáziem Polička. Materiály jsou děleny do dvou kategorií – experimenty
a náměty. Náměty jsou obvykle jen krátké návrhy provedení pokusu bez dalších příloh, návodu
či poznámek. Experimenty jsou pak detailně zpracované. S náměty dále pracovat nebudeme
pro jejich jednoduchost, jelikož pro potřeby učitelů hledajících vhodný pokus v naší databázi
nejsou náměty vhodné. Celkem je zde umístěno 22 experimentů. V rámci tohoto projektu
vznikla také tištěná sbírka úloh (Feltl et al. 2012), sloužila jako zdroj pro tento portál. Třídění
na webu je možné dle předmětu a dle stupně školy (základní a střední), časové náročnosti,
náročnosti na provedení, požadovaného hardware a software, potřebných senzorů a dostupných
materiálů (videonávod, pracovní list atd.).
Materiály na portálu jsou složeny z návodu (stránky ze sbírky) v PDF a řešených či
neřešených pracovních listů. Tyto návody jsou velmi propracované a obsahují vymezené cíle
úlohy a jejich rozbor, zařazení do výuky, časovou náročnost, návaznost s dalšími experimenty,
mezipředmětové vztahy, formulované zadání pro žáky, pomůcky, skutečně detailní teoretický
úvod, který bych označil za zejména podařený, technická úskalí pokusu, bezpečnostní
informace o chemikáliích, motivaci, doporučenou přípravu před provedení, detailní postup
v bodech, ale zapsaný pro konkrétní software a přístroj a také zdroje informací, ze kterých bylo
čerpáno.
Mezinárodní projekt COMBLAB
COMBLAB byl projektem, který probíhal v letech 2012-2014 a jehož účelem bylo
dosažení kompetence studentů se školními měřícími systémy. Projektu se účastnili učitelé
a žáci z České republiky, Slovenska, Španělska, Rakouska a Finska. Výsledkem projektu je
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portál comblab.eu, kde jsou dostupné materiály v různých jazycích od účastníků projektu.
Filtrování je možné podle jazyku materiálu, předmětu a senzoru.
Materiály k dispozici jsou zpracovány jako návody pro žáky s motivační částí
a postupem a úkoly k vyplnění. Není zde naopak teoretický základ či jakákoliv podpora pro
učitele. Další materiály jsou omezeny pro přístup pouze registrovaným uživatelům, což může
vést k odrazení nových uživatelů.
Experimentujeme.cz
Tento portál obsahuje pokusy zaměřené na práci se systémem PASCO. Značná část
stránek je organizovaná přesně jako portál expoz.cz, a všechny soubory jsou omezeny registrací
na portálu. Je zde také mnoho stejných pokusů jako na portálu expoz.cz. Některé položky
z kategorie z kategorie experimentů jsou spíše návody, jak pracovat s čidly a programem spíše
než návody pro provádění pokusů, a tyto jsou ze souhrnu vyjmuty.
Shrnutí elektronických zdrojů
Informace získané z výše uvedených zdrojů shrnuje níže uvedená Tabulka 1.
Tabulka 1 - Shrnutí elektronických zdrojů

Zdroj

Obsah

Počet chemických
pokusů

Z toho
unikátních

Teorie k
pokusu

Pracovní
list pro žáky

Metodická část
pro učitele

Kuchařka Vernier

22

12

✓

✕

✓

Přírodní vědy moderně

10

3

✓

✓

✓

Projekt TIME

9

6

✕

✕

✓

Expoz.cz

22

1

✓

✓

✓

Comblab.eu

14

11

✓

✓

✓

Experimentujeme.cz

38

9

✓

✓

✓

Unikátnost pokusu zmíněná v tabulce byla pro účely tohoto zkoumání definována
následovně: pokus je považován za totožný, pokud je stejný jev zkoumán stejnými prostředky,
to znamená například pokus „Endotermický děj – rozpouštění sody ve vodě“ na portálu
kuchařka pokusů Vernier je unikátní, přestože ostatní portály zkoumají endo- a exotermické
jevy, ne však pomocí rozpouštění sody. Naopak pokus z kuchařky Vernier „Teplotní změny při
ředění kyseliny sírové“ a pokus z databáze Přírodní vědy moderně „Pozorování změny pH při
ředění silné kyseliny“ považuji za totožné.
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Vyhodnocení strukturovaného rozhovoru
Na otázky formulované při osobních schůzkách a uvedené v kapitole Strukturovaný
rozhovor byly získány tyto odpovědi:
1. Všichni konzultovaní respondenti jsou seznámeni s pojmem ŠMS alespoň obecně,
i když ne vždy přímo pod tímto pojmem. Jako další běžně používané pojmy
se vyskytují „probeware“, „čidla“ a „senzory“.
2. Všichni respondenti potvrdili vlastní osobní zkušenost.
3. Dva respondenti uvádí zkušenost se systémy Pasco, všech pět pak se systémy
Vernier. Žádný respondent nemá zkušenost se systémy jiných výrobců. Jeden
respondent, který uvedl zkušenost s oběma systémy, uvádí preferenci pro Vernier,
a to díky přístupnějšímu uživatelskému prostředí.
4. Všichni použili ŠMS ve výuce alespoň jednou.
5. Respondenti uvádí kombinaci používání ŠMS pro úlohy a hodiny, kde jsou zejména
vhodné, a použití běžného laboratorního vybavení při ostatních cvičeních. Dále jsou
ŠMS používány pro propagačních akcích, což uvádí tři respondenti. Konečně, tři
respondenti uvádí, že využili a využívají ŠMS pro demonstrační účely během výuky,
zatímco dva přímo odpověděli, že takto ŠMS nevyužívají.
6. Čtyři respondenti uvádí vlastní tvorbu, tři respondenti uvádí používání předem
vytvořených materiálů z různých zdrojů.
7. Respondenti se shodují na názornosti a vizualizaci dat a také sledování závislostí
jako zásadním přínosu. Mezi další zmiňované klady zařazují okamžitou zpětnou
vazbu, modernost přístroj, propojení s PC a jednoduché ovládaní pro žáky, kteří jsou
obvykle při práci s informačními technologiemi velice zdatní.
Mezi zásadní nevýhody pak zařazují nízkou přesnost měření, technickou
nespolehlivost, nutnost spravovat a aktualizovat software, cenu, časovou náročnost
na přípravu během i před výukou, horší použití ve větších skupinách (celá třída)
a také to, že přístroj „není z praxe“ – nepředstavuje realitu laboratoří, ve kterých by
následně měli někteří hledat uplatnění.
8. Nejčastější odpovědi zmiňují cenu a časovou náročnost před i během hodiny. Další
důležité aspekty jsou pak uživatelská přístupnost, spolehlivost a jednoduchost
ovládaní, přístroj je připraven k použití a není třeba nějaká složitá údržba.
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9. Zde se opakují odpovědi z předchozí otázky, ale u všech respondentů dominuje čas,
ať již v hodině či v přípravě na hodinu. Dle toho byl následně uzpůsoben i finální
dotazník, který tyto aspekty rozebírá jednotlivě a odděleně.
10. Jako doplňující odpovědi se objevili kvalitní návod či videoklip prováděného
pokusu.
Dle těchto odpovědí byl formulován dotazník detailně rozebrán v příloze I. Právě ten
nám poslouží k vyhodnocení didaktických potřeb učitelů s ohledem na demonstrační využití
ŠMS.
Vyhodnocení dotazníku
Na dotazník bylo získáno 24 odpovědí různých respondentů z prostředí středních
a základních škol. V této kapitole byly odpovědi detailněji rozebrány a byly z nich získány
informace pro přípravu databáze.
Znalost termínu ŠMS
První položená otázka, Znáte termín školní měřící systémy? (dále jen ŠMS), poskytla
velmi pozitivní výsledky, které vidíme v grafu 1 níže. Překvapivě ne všichni respondenti
potvrdili znalost tohoto termínu, přestože dotazovaní učitelé se účastní didaktických seminářů
na KUDCH, kde tyto pomůcky používají a tato terminologie je v semináři běžná.

Znalost pojmu školní měřící systémy
100,0

95,8

90,0
80,0

% odpovědí

70,0
60,0
Ano

50,0

Ne

40,0
30,0
20,0
10,0

4,2

0,0
Graf 1- Znalost pojmu ŠMS
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Praktické zkušenosti učitelů se ŠMS
Smyslem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem učitelé používají tuto pomůcku,
případně jak s ní přišli do styku, pokud ji sami v hodinách nepoužívají. Data jsou zpracovány
v grafu 2.

Praktické zkušenosti učitelů se ŠMS
60,0
54,2

54,2
50,0

Nemám žádnou praktickou
zkušenost

50,0
Mám zkušenost z pozice
žáka, učitel použil ŠMS
demonstračně
Mám zkušenost z pozice
žáka, učitel vedl laboratoř za
pomoci ŠMS
Mám zkušenost z kurzu či
projektu

% odpovědí

40,0

30,0

20,0

12,5

Použil jsem ŠMS ve škole jako
demonstrační pomůcku při
výuce
Použil jsem ŠMS ve škole jako
laboratorní prostředek pro
žáky při výuce

12,5

10,0
0,0

0,0
Graf 2- praktické zkušenosti učitelů se ŠMS

Z odpovědí respondentů vyplývá velmi pozitivní obraz integrace ŠMS do výuky.
Celkem 16 respondentů uvedlo jednu z možností zmiňujících zapojení ŠMS do vlastní výuky,
což je 67 %. Pro srovnání můžeme nahlédnou do šetření provedeného v rámci (Břížďala 2018),
kde přibližně 40% respondentů uvádí, že využívají měřící přístroje demonstračně a 62,5%
v rámci laboratorních úloh. 29 % respondentů odpovědělo, že nevyužívá měřící přístroje vůbec.
Tyto výsledky jsou si s určitou odchylkou podobné – nižší praktická zkušenost v našem šetření
nezahrnuje respondenty, kteří zkušenost mají, ale nevyužívají dále ŠMS z různých důvodů.
Pro návrh databáze bylo důležité zjištění, že učitelé se ŠMS pracují oběma způsoby.
Databáze by tedy měla obsahovat jak demonstrační (prováděné učitelem), tak laboratorní
(badatelské, prováděné žáky) pokusy. Také bylo do aspektů pokusů doplněno třídění na pokusy
demonstrační a badatelské.
Znalost různých řešení ŠMS v prostředí ČR
Pro výuku chemie v České republice na budeme dále uvažovat pouze systémy dostupné
v České republice s odbornou podporou a materiály. Širokou podporu mají systémy firem
Pasco a Vernier, které jsou mezi učiteli známé a používané. V dotazníku zmiňuji několik
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dalších systémů, které lze považovat za okrajové, jak je vidět z odpovědí učitelů na otázku
„Se systémy kterého výrobce máte zkušenost?“. Z této otázky jasně vyplynula dominance dvou
zmíněných

systémů

v prostředí

České

republiky,

jak

můžeme

vidět

v grafu

3.

Zkušenost učitelů s různými výrobci ŠMS v ČR
100,0

91,7

% odpovědí

90,0
80,0

Vernier

70,0

Pasco

60,0

NeuLog

50,0

ISES

40,0
25,0

30,0

Einstein

20,0

Žádný zmíněný

8,3

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Graf 3- Zkušenost učitelů s výrobci ŠMS v ČR

Obě zmíněné firmy nabízejí jak široký sortiment ŠMS, tak odborně zpracované
materiály pro učitele a přístrojové školení. Každá firma používá vlastní interface a software,
které jsou vzájemně zcela nekompatibilní, proto je pro případné nové zájemce o pořízení
zásadní uvážený výběr prostředí, jež chtějí nadále používat.
Inspirace k začlenění pokusů do výuky
V této otázce byla věnována pozornost obecným zdrojům, které učitelé využívají ve
chvíli, kdy chtějí rozšířit svoji výuku o experimentální část. Data jsou zobrazeny v grafu 4.

Zdroje inspirace pro pokusy ve výuce
70,0
60,0

58,3
Odborná skripta a učebnice

% odpovědí

50,0
40,0
30,0

37,5
33,3
25,0

web dum.rvp.cz - Digitální učební
materiály
web studiumchemie.cz
Jiné

20,0
10,0
0,0
Graf 4- Zdroje inspirace pro pokusy ve výuce
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Z dat vidíme preferenci odborných zdrojů, což je jistě pro výuku nejvhodnější.
Z kategorie Jiné vidíme odpovědi směřující obvykle na neodborné webové stránky –
youtube.com, pinterest.com či volné vyhledávání a také weby související se ŠMS – vernier.cz,
pasco.cz, experimentujeme.cz.
Inspirace k začlenění pokusů se ŠMS
Zde se snažíme získat informaci o tom, jaké zdroje používají učitelé ve chvíli, kdy chtějí
využít právě ŠMS. Graf 5 zahrnuje nasbírané odpovědi.

Zdroje inspirace pro pokusy se ŠMS ve výuce

% odpovědí

70,0

66,7

60,0

Web experimentujeme.cz

50,0

Web expoz.cz
Web vernier.cz

37,5

40,0

Web comlab projektu EU

30,0
20,8

Pokusy navrhujete nebo adaptujete
pro ŠMS sami

20,0
10,0

8,3

Jiné

4,2
0,0

0,0
Graf 5 - Zdroje inspirace pro pokusy se ŠMS

Mezi vepsané odpovědi zde učitelé zmiňují příručky dodávané spolu se ŠMS a semináře
(není zmíněno, zda jsou pořádané výrobcem nebo KUDCH). Zajímavé je využívání stránek
provozovaných výrobci ŠMS (experimentujeme.cz, vernier.cz), zatímco projektová stránka EU
comlab.cz je zcela neznámá všem zúčastněným. Více než třetina respondentů s pokusy sama
pracuje a rozvíjí či adaptuje je.
Výhody a nevýhody použití ŠMS
Dvě následující otázky poskytuje vhled do reálného názoru učitelů na ŠMS a jejich efekt
na výuku. Jak jsme již zjistili, uplatnění senzorů ve výuce se liší od učitele k učiteli, a to jak
ve způsobu, tak ve zdrojích, z kterým čerpají. Graf 6 se věnuje výhodám použití ŠMS, zatímco
graf 7 rozebírá nevýhody spjaté s jejich zařazením do výuky.
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Výhody použití ŠMS ve výuce
100,0

Názornost sledovaného jevu či
principu
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Kompaktnost a jednoduchost

90,0
80,0
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rozhraní pro různá měření
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Sledování výsledků v reálném čase

62,5

60,0

Studování časových závislostí

50,0
Cenová nenáročnost oproti pořízení
více přístrojů pro každý typ měření

37,5

40,0

Kvalitní materiálová podpora pro
provádění pokusů

30,0
20,8

20,0

16,7

Vyšší angažovanost a zájem žáků při
výuce
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Jiné (vpisovací odpověď)

0,0
Graf 6 - Výhody použití ŠMS ve výuce

Nevýhody použití ŠMS ve výuce
Nedostatek kvalitních materiálů pro
výuku
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70,0
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Technická nespolehlivost

41,7
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Nespolehlivost měření (výsledků)

30,0
20,8
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Pedagogické využití je omezené,
nepovažuji SMŠ za dostatečný přínos

8,3
0,0

Jiné

0,0
Graf 7 - Nevýhody použití ŠMS ve výuce

Nejzásadnější výhody, které učitelé zmiňují, jsou názornost, okamžitá odezva
a aktivizace žáků. Ze získaných odpovědí vidíme také tří hlavní body, které jsou pro ŠMS
překážkou. Tyto je zejména vhodné detailněji rozebrat.
Pořizovací náklady

Přestože jsou obvykle senzory stavěné jako jednoduché elektrické zařízení,
a koncipovány jako produkt dostupný školám, realita je často jiná. Z rozhovorů s vybranými
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učiteli vyplývá, že pořizovací náklady jsou neúměrné reálnému využití ŠMS, které, pokud je
používají, dokáží smysluplně využít pouze několikrát do měsíce. Je však třeba zmínit, že
školám jsou k často dispozici různé projekty, které je v inovaci výuky mohou finančně podpořit,
jak bylo zmíněno v kapitole Dotazník.
Náročnost přípravy výuky

Další zjištěnou překážkou je neochota učitelů k využití ŠMS z důvodu vyšší náročnosti
k přípravě vyučovací hodiny. Tuto překážku vysvětlují učitelé různými způsoby, a rozhodně se
nemusí jednat pouze o neochotu věnovat přípravě více času. Do této kategorie se jistě zahrne
obecná neochota připravovat pomůcky a chemikálie k pokusům, zajišťování hardware
potřebného k provozu, což rozhodně nemusí být na školách samozřejmostí, udržování aktuální
verze doprovodného software či potřeba ověřit funkčnost všech prvků před provedením
v hodině.
Technická nespolehlivost

Velkým faktorem, který se v rozhovorech s učiteli a následně i v tomto dotazníku
objevil, je špatná zkušenost s těmito pedagogickými prostředky, či obavy o spolehlivou funkci
přístrojového vybavení. U učitelů se zkušeností s používáním ŠMŠ jsou zejména citovány
problémy se zajištěním funkčnosti nejen senzorů, které jsou v některých případech značně
omezené životností, ale také komunikace přístroje s notebookem, která často naráží na problém
nedostatečných práv uživatele školních notebooků, a nutnosti vyhledat správce software při
každém problému. Naopak nezkušení uživatelé zmiňují obavy ze selhání přístroje/nefunkčnosti
software během hodiny, přičemž někteří zmiňují omezenou gramotnost s informačními
technologiemi.
Můžeme však opět zmínit výzkum (Navarová 2015), kde byla zjištěna u zhruba třetiny
učitelů základních škol neznalost práce s počítačem. Pokud tyto zjištění srovnáme se zde
zmíněnými 42 % učitelů zmiňujícími nespolehlivost, je na zvážení, na kolik se jedná spíše o
obavy z používání nových technologií.
Zařazování nových technologických pomůcek do výuky
Tato otázka se obecněji věnuje novým prostředkům výuky, které se stávají dostupnými
pro didaktické využití a je rozhodně v zájmu škol těmto prostředkům věnovat pozornost. Mezi
takovéto nové pomůcky patří například 3D tiskárny, stereoskopické projektory, ale také již
běžné interaktivní tabule či například tablety. Graf 8 shrnuje odpovědi získané od respondentů.
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Graf 8 - Priority při pořizování technologických pomůcek

Zde nejvíce odpovědí směřuje opět k pořizovacím nákladům, dále k didaktickému
přínosu pro výuku a jednoduchosti ovládání nové pomůcky. Opět se zde objevují obavy
z nespolehlivosti přístroje/nedostatečného proškolení uživatele.
Zařazování pokusů se ŠMS do výuky
Tato otázka nám konečně poskytne nejdůležitější informace, které učitelé potřebují při
zařazování nových pokusů s využitím ŠMS, tedy zjistíme, kterým aspektům pokusu máme
věnovat pozornost při následném navrhování databáze pokusů pro učitele. Odpovědi jsou
zpracovány do grafu 9.
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Graf 9 - Priority při zařazování pokusů se ŠMS
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Jiné

Zpracováním tohoto dotazníku byly ověřeny motivace a obavy učitelů, které vedou
k zařazení nebo nezařazení pokusů do výuky.
V datech se objevují výrazně všechny nabízené aspekty, a žádný respondent nepřidal
další návrhy. Co se týče časové náročnosti, učitelé uvádí větší důraz na čas v hodině, k čemuž
se blízce váže spolehlivost – je třeba zajistit vše pro to, aby učitelé neměli pochyby o funkčnosti
a spolehlivosti ŠMS a nevyhýbali se pak jejich začlenění.
Obavy týkající se pořizovací nákladů jsou samozřejmě zcela validní, ale mimo rámec
této práce a jejich cílů. Naopak co se týče obav z náročnosti přípravy výuky a technických
problémů se můžeme pokusit vyjít učitelům co nejvíce vstříc, a to obohacením plánované
databáze o přesné údaje z hlediska jak časové náročnosti přípravy, tak času, který pokus zabere
ve výuce. Učiteli se tak výrazně usnadní plánování a už rozhodovací fáze výběru pokusu. Dále
můžeme diskutovat, zda by naše databáze neměla obsahovat také nějaké základní FAQ
(frequently asked questions) – často kladené dotazy ohledně funkčnosti a nefunkčnosti ŠMS a
řešení běžných problémů s nimi.
Větší motivace k provádění pokusů by mohla být také dosažena přidáním videonávodů
u pokusů, kde jsou k dispozici například v rámci projektu, který daný materiál připravil, či často
od výrobce.
Učitelé také odpověděli, že pro 25 % z nich je důležité mezioborové využití. Jednou
z důležitých výhod ŠMS je jejich použití s různými senzory vhodnými především pro chemii,
biologii a fyziku. Bylo by tedy vhodné se zamyslet, zda by nemělo smysl spolupracovat s jinými
katedrami na tvorbě ucelené databáze a/nebo konzultovat vytvoření databází na platformách
ostatních předmětů podobných portálu studiumchemie.cz a následnému vzájemnému
odkazování. Zde se určitě naskýtá možnost dalšího mezioborového výzkumu.
Na závěr bylo provedeno shrnutí zásadních aspektů, které jsou pro učitele rozhodující
při volbě pokusů. Těmito jsou:
•

Čas potřebný na přípravu

•

Čas potřebný k provedení během hodiny

•

Názornost konkrétního pokusu

•

Potřebný senzor

•

Potřebné další vybavení

•

Potřebné chemikálie
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•

Bezpečnost

•

Kvalitní návod

Těmto všem aspektům by se měl nový zdroj věnovat. Ideálním řešením by byla možnost
filtrace dle jednotlivých aspektů, například možnost nastavit si pokus, který zabere méně než
10 minut.
Příklad zpracování pokusu pak můžeme vidět v následující části. Vybranou úlohou v tomto
příkladě je Le Chatelierův princip. Organizace sekcí sleduje příklady existující organizace
v kategorii chemické pokusy portálu studiumchemie.cz, avšak je doplněna o kategorie, které
byly v této práci určeny jako zásadní. Jak již bylo výše navrženo, tento pokus by mohl být
doplněn videonávodem.
Příklad zpracovaného pokusu
RVP
Obecná chemie
Podsekce RVP
Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha
Název úlohy
Le Chatelierův princip
Typ pokusu
demonstrační, je možná i badatelská varianta, pozor však na toxicitu chemikálií
Zdroj (odkaz)
Expoz.cz (aktivní odkaz na http://www.expoz.cz/material/le-chatelieruv-princip)
Senzor
pH základní
Čas potřebný k přípravě
15 minut
Čas potřebný v hodině
10 minut
Vybavení
Počítač vybavený software k práci s elektrodou, magnetická míchačka a míchadlo, kádinky
alespoň 150 ml, lépe vysoké než nízké, váleček 10 ml, stojan s klemou pro upevnění elektrody
do roztoku, v případě potřeby kalibrační roztoky ke kalibraci elektrody

27

Chemikálie
0,5 M kyselina octová, 0,5 M octan sodný, 0,1 M amoniak, 1 M dusičnan olovnatý
Bezpečnost
dusičnan olovnatý je toxický, amoniak je žíravina, proto zajistěte správné bezpečnostní
prostředky – plášť, brýle, rukavice
Cíle
Experimentálně ověřit Le Chatelierův princip, zapsat pozorované děje do rovnic a s pomocí
daných rovnic odhadnout změny rovnováhy při přídavku nového činidla
Princip
Sledování reakce rovnovážného stavu na změnu pH – octan sodný přímo narušuje rovnováhu
disociace kyseliny, olovnaté ionty sráží hydroxidové ionty generovány amoniakem.
Provedení
Zapojte a zkontrolujte funkčnost elektrody a doprovodný software. Pokud je to potřeba,
proveďte kalibraci elektrody (lze provést předem, je vhodné kalibrovat pravidelně). Kalibraci
proveďte dle návodu dodaného k elektrodě. Nastavte software pro záznam dat. Do kádinky
odlijte 50 ml roztoku kyseliny octové a do válečku si připravte 10 ml octanu sodného. Ponořte
do roztoku elektrodu. Nyní spusťte záznam dat, a po několika vteřinách přilijte připravený octan
sodný. Sledujte probíhající změny na záznamu pH, a po ustálení ukončete měření. Vyjměte pH
elektrodu, a důkladně ji opláchněte destilovanou vodou. Připravte si do nové kádinky 50 ml
roztoku amoniaku, a do válečku 5 ml roztoku dusičnanu olovnatého. Stejným způsobem jako
výše proveďte záznam dat. Spolu se studenty analyzujte změřená data, pokuste se získat
vysvětlení sledovaných změn a objasnění procesů, které probíhají, v podobě chemických rovnic.
Tipy
Po měření důkladně opláchněte senzor, abyste zamezili usazení sraženého hydroxidu
olovnatého. Při ponoření elektrody do roztoku dbejte na to, aby byla správně a dostatečně
ponořená, nedotýkala se stěn ani dna, a nehrozilo její poškození magnetickým míchadlem.
Správná hloubka ponoření je zhruba 2-3 cm. Graf sledované závislosti je vhodné promítnout
na projektor, aby mohla měření sledovat celá třída.
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ZÁVĚR A DISKUZE
V rámci této práce bylo provedeno šetření o práci učitelů se ŠMS a jejich názorech na
důležité aspekty pokusů. Také byla provedena rešerše a diskuze jednotlivých existujících zdrojů
pokusů se ŠMS v prostředí České republiky. Ze zjištěných informací pak byl zpracován návrh
databáze úloh, která by měla své místo na portálu studiumchemie.cz a obsahovala pokusy
se všemi relativními informacemi, mezi které patří:
•

Čas potřebný na přípravu

•

Čas potřebný k provedení během hodiny

•

Názornost konkrétního pokusu

•

Potřebný senzor

•

Potřebné další vybavení

•

Potřebné chemikálie

•

Bezpečnost

•

Kvalitní návod
Součástí této práce jsou také zpracované experimenty podobně jako u příkladu

uvedeného v kapitole Příklad zpracovaného pokusu. Celkem bylo připraveno 12 detailně
zpracovaných experimentů, které jsou součástí přílohy II. této práce. Tyto experimenty byly
přímo převzaty z původních zdrojů a v některých případech byly jejich návody přeformulovány
či adaptovány na organizaci navrženou v této práci.
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PŘÍLOHA I. – DOTAZNÍK
1) Znáte termín školní měřící systémy? (dále jen ŠMS).
a) Ano
b) Ne
2) Jaké jsou vaše praktické zkušenosti se ŠMS?
a) Nemám žádnou praktickou zkušenost
b) Mám zkušenost z pozice žáka, učitel použil ŠMS demonstračně
c) Mám zkušenost z pozice žáka, učitel vedl laboratoř za pomoci ŠMS
d) Mám zkušenost z kurzu či projektu
e) Použil jsem ŠMS ve škole jako demonstrační pomůcku při výuce
f) Použil jsem ŠMS ve škole jako laboratorní prostředek pro žáky při výuce
g) Jiné (vpisovací odpověď)
3) Se systémy kterého výrobce máte zkušenost?
a) Vernier
b) Pasco
c) NeuLog
d) ISES
e) Einstein
f) Jiné (vpisovací odpověď)
4) Kde berete inspiraci k pokusům pro výuku obecně?
a) Odborná skripta a učebnice
b) Web dum.rvp.cz - Digitální učební materiály
c) Web studiumchemie.cz
d) Jiné (vpisovací odpověď)
5) Kde berete inspiraci k pokusům se ŠMS?
a) Web experimentujeme.cz
b) Web expoz.cz
c) Web vernier.cz
d) Web comlab projektu EU
e) pokusy navrhujete nebo adaptujete pro ŠMS sami
f) Jiné (vpisovací odpověď)

I

6) Jaké hlavní výhody připisujete použití ŠMS ve výuce?
a) Názornost sledovaného jevu či principu
b) Kompaktnost a jednoduchost
c) Stejné uživatelské a hardwarové rozhraní pro různá měření
d) Sledování výsledků v reálném čase
e) Studování časových závislostí
f) Cenová nenáročnost oproti pořízení více přístrojů pro každý typ měření
g) Kvalitní materiálová podpora pro provádění pokusů
h) Vyšší angažovanost a zájem žáků při výuce
i) Jiné (vpisovací odpověď)
7) Jaké hlavní nevýhody připisujete použití ŠMS ve výuce?
a) Nedostatek kvalitních materiálů pro výuku
b) Nízká míra úspěšnosti/porozumění ze strany studentů
c) Vysoké pořizovací náklady
d) Vyšší náročnost přípravy výuky
e) Technická nespolehlivost
f) Nespolehlivost měření (výsledků)
g) Pedagogické využití je omezené, nepovažuji ŠMS za dostatečný přínos
h) Jiné (vpisovací odpověď)
8) Co je pro vás nejdůležitější při pořízení a zařazování nových technologických pomůcek
(jako jsou ŠMS, 3D tiskárny) a další do výuky?
a) Technická podpora k produktu
b) Pořizovací náklady
c) Přínos do výuky
d) Snadné ovládání
e) Mezioborové využití
f) Důkladné proškolení od výrobce/pověřené osoby
g) Jiné (vpisovací odpověď)

II

9) Co je pro vás nejdůležitější při zařazování (konkrétních) pokusů se ŠMS do výuky?
a) Názornost
b) Časová náročnost (příprava)
c) Časová náročnost (v hodině)
d) Bezpečnost
e) Dostupnost materiálů (návodů k pokusům)
f) Dostupnost všech potřeb (chemikálií, přístrojů a pomůcek)
g) Jiné (vpisovací odpověď)

III

PŘÍLOHA II. – ZPRACOVANÉ ÚLOHY
Úloha 1 – Le Chatelierův princip
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení

Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy

Obecná chemie
Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha
Le Chatelierův princip
demonstrační, je možná i badatelská varianta, pozor však na toxicitu chemikálií
expoz.cz
pH
15 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, magnetická míchačka a míchadlo, kádinky
alespoň 150 ml, lépe vysoké než nízké, váleček 10 ml, stojan s klemou pro upevnění
elektrody do roztoku, v případě potřeby kalibrační roztoky ke kalibraci elektrody
0,5 M kyselina octová, 0,5 M octan sodný, 0,1 M amoniak, 1 M dusičnan olovnatý
dusičnan olovnatý je toxický, amoniak je silná žíravina, proto zajistěte správné
bezpečnostní prostředky – plášť, brýle, rukavice
Experimentálně ověřit Lechatelierův princip, zapsat pozorované děje do rovnic a s
pomocí daných rovnic odhadnout změny rovnováhy při přídavku nového činidla
Sledování reakce rovnovážného stavu na změnu pH – octan sodný přímo narušuje
rovnováhu disociace kyseliny, olovnaté ionty sráží hydroxidové ionty generovány
amoniakem.
Zapojte a zkontrolujte funkčnost elektrody a doprovodný software. Pokud je to
potřeba, proveďte kalibraci elektrody (lze provést předem, je vhodné kalibrovat
pravidelně). Kalibraci proveďte dle návodu dodaného k elektrodě. Nastavte
software pro záznam dat. Do kádinky odlijte 50 ml roztoku kyseliny octové a do
válečku si připravte 10 ml octanu sodného. Ponořte do roztoku elektrodu. Nyní
spusťte záznam dat, a po několika vteřinách přilijte připravený octan sodný.
Sledujte probíhající změny na záznamu pH, a po ustálení ukončete měření. Vyjměte
pH elektrodu, a důkladně ji opláchněte destilovanou vodou. Připravte si do nové
kádinky 50 ml roztoku amoniaku, a do válečku 5 ml roztoku dusičnanu olovnatého.
Stejným způsobem jako výše proveďte záznam dat. Spolu se studenty analyzujte
změřená data, pokuste se získat vysvětlení sledovaných změn a objasnění procesů,
které probíhají, v podobě chemických rovnic.
Po měření důkladně opláchněte čidlo, abyste zamezili usazení sraženého hydroxidu
olovnatého. Při ponoření elektrody do roztoku dbejte na to, aby byla správně a
dostatečně ponořená, nedotýkala se stěn ani dna, a nehrozilo její poškození
magnetickým míchadlem. Správná hloubka ponoření je zhruba 2-3 cm. Graf
sledované závislosti je vhodné promítnout na projektor, aby mohla měření sledovat
celá třída.
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Úloha 2 – Ředění kyseliny sírové
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip
Provedení

Tipy

Obecná chemie
Tepelné změny při chemických reakcích
Ředění kyseliny sírové
demonstrační, je možná i badatelská varianta, pozor však na bezpečnost
Kuchařka Vernier
teplotní
5 min
5 min
počítač se software k práci s elektrodou, kádinka alespoň 150 ml, lépe vysoká než
nízká, pipeta 5 ml s balonkem, stojan s klemou pro upevnění elektrody do roztoku
koncentrovaná kyselina sírová (96%)
extrémně žíravá látka, dodržujte veškeré bezpečnostní opatření!
Pozorovat změny teploty při ředění
Rozpouštění kyseliny sírové ve vodě je exotermní chemická reakce, která uvolňuje
zřeďovací teplo, které můžeme měřit jako změnu teploty.
Zapojte a zkontrolujte funkčnost elektrody a doprovodný software. Do kádinky
nalijte zhruba 100 ml vody. Vložte teplotní čidlo, a zahajte sběr dat. Během měření
je vhodné čidlem v roztoku míchat. Pipetou přikápněte zhruba 5 ml kyseliny sírové.
Po ustálení teploty diskutujte se žáky.
Je vhodné zmínit pravidlo o lití kyselin do vody. Můžete také demonstrovat další
účinky koncertované kyseliny sírové, například její efekt na papír. Měření lze
provést i s jinými minerálními kyselinami, s kyselinou sírovou však dosáhneme
největší teplotní změny.
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Úloha 3 – Chladící směs
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy
Videonávod

Obecná chemie
Tepelné změny při chemických reakcích
Chladící směs
demonstrační i badatelská
Kuchařka Vernier
teplotní
přes noc (vymražení kostek ledu)
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, nádoba na umístění ledu, kuchyňská
sůl/chlorid sodný, kladivo/palička na maso k nadrcení ledu, led, hadr
chlorid sodný
Pozorovat teplotní změny roztoku a následně objasnit princip posypu v zimním
období
Směs soli a ledu má nižší bod tání, až -21 °C. Led tedy začne po přidání soli tát, na
což spotřebuje teplo a směs se dále ochlazuje, ale zůstává kapalná. Výsledná teplota
roztoku se tedy bude pohybovat mezi zhruba -5 až - 15 °C. Zimní posyp tedy
neohřívá zmrzlou vozovku rozpouštěním soli, ale naopak snižuje bod tání ledu.
Nadrcený led, zhruba několik kostek, vložte do nádoby a vložte teplotní čidlo.
Můžete zahájit sběr dat. Teplota vznikajícího roztoku bude blízká nule. Poté za
stálého míchání přisypávejte sůl a sledujte pokles teploty a tání směsi.
Kostky ledu zabalte do hadru a nadrťte na jemnou drť kladivem či paličkou na maso.
Zabráníte tak ulétnutí úlomků.
http://www.vernier.cz/video/ucinek-soli
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Úloha 4 – Příprava CO2 a jeho vlastnosti
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip
Provedení

Tipy

Anorganická chemie
p-prvky a jejich sloučeniny
Příprava CO2 a jeho vlastnosti
demonstrační i badatelský
Kuchařka Vernier
čidlo k měření CO2, případně lze použít kyslíkové
5 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, nádoba k zachycení CO2, do jejíž hrdla se
vejde použité čidlo, kádinka, svíčka, sirky/zapalovač, lžička/špachtle
roztok kyseliny octové (stačí i běžný ocet, což je 8% roztok), jedlá soda
(hydrogenuhličitan sodný) či jiný vhodný uhličitan
Pracujete s otevřeným ohněm, dbejte tedy patřičných bezpečnostních zásad.
Připravit oxid uhličitý a ukázat si jeho vlastnosti (nepodporuje hoření, těžší než
vzduch)
uhličitany jsou vytěsňovány silnější kyselinou (octovou), "kyselina uhličitá" není
stálá a okamžitě se rozkládá na oxid uhličitý a vodu
Zapojte a zkontrolujte funkčnost elektrody a doprovodný software. Do nádoby
nalijte zhruba 1 cm octa. Spusťte sběr dat v software, ale čidlo nezasouvejte do
nádoby. Do octa přisypte nejvýše půl čajové lžičky sody. Po pár vteřinách přiložte
senzor k hrdlu nádoby. Na senzoru CO2 zaznamenáte nárůst CO2, na kyslíkovém
pokles koncentrace kyslíku. Zapalte svíčku a opatrně na ni vylijte oxid uhličitý z
nádoby, který se drží u dna. Svíčka by se měla uhasit.
Nepoužívejte větší množství chemikálií, aby nedošlo k prudkému vyšumění ven z
lahve. Použití velkého množství octa vám může ztížit vylití oxidu uhličitého bez vylití
octa. Proto je vhodné použít lahev se zúženým hrdlem. Dejte pozor, aby nedošlo k
namočení čidla pěnou/roztokem. Nezapalte plastovou nádobu svíčkou!
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Úloha 5 – Metabolismus kvasnic (alkoholové kvašení)
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy

Biochemie
Enzymy, vitaminy a hormony
Metabolismus kvasnic (alkoholové kvašení)
demonstrační
Kuchařka Vernier
teplotní
5 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, lžička/špachtle, moučkový cukr, droždí,
kádinka
Ukázat, že kvašení je exotermní proces, objasnit jeho průběh. Je možné také
srovnání efektivity s aerobním metabolismem.
Alkoholové kvašení je exotermním procesem (musí být, jelikož je to metabolický
proces, kterým některé organismy získávají energii), a můžeme sledovat změnu
teploty během reakce.
Do kádinky nalijte 50 ml vody a vhoďte půlku kostky droždí (asi 20 g). Za stálého
míchání (může být i čidlem) ji rozpusťte. Do roztoku vložte teplotní čidlo a spusťte
záznam dat. Po stabilizaci teploty nasypte do kádinky zhruba dvě lžičky moučkového
cukru. Za stálého míchání sledujte vývoj teploty. Nejdříve dojde k poklesu vlivem
rozpouštění cukru, avšak poté začne probíhat kvašení, a teplota pomalu poroste
nad původní hodnotu.
Nejlepší je čerstvé droždí, sušené by mělo fungovat při přidání zhruba 5 gramů.
Směs vody a droždí je lepší nechat teplotně ustálit, proto je možné například
připravit roztok předem, nebo ho připravit na začátku hodiny jako motivaci a pokus
provést na konci.
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Úloha 6 – Chemické hodiny
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení

Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy

Obecná chemie
Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha
Chemické hodiny
Demonstrační i badatelský
expoz.cz
Světelné čidlo, například PASCO PS-2106A a/nebo
ORP (oxidačně-redukční potenciál) elektroda, například PASCO CI-6716
15 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, kádinka 400 ml, 3 kádinky 150 ml,
odměrná baňka 100 ml, odměrný válec 200 ml, stojan s klemou, zdroj světla
(lampička), váhy, magnetická míchačka s míchadlem, popisovač
kyselina malonová, koncentrovaný (30%) peroxid vodíku (nestabilizovaný), síran
manganatý, jodičnan draselný, 1 M kyselina sírová, 1% roztok škrobu
s látkami se pracuje v malém množství, pozor zejména na žíraviny – kyselinu sírovou
a koncentrovaný peroxid
Demonstrace oscilačních reakcí jako úvod k chemické kinetice.
Probíhá na první pohled cyklická reakce – škrobový indikátor se střídavě obarvuje
jodem a znova odbarvuje, ve skutečnosti však je poháněno několik následných
redoxních reakcí přítomným peroxidem do jeho spotřeby.
Tři kádinky o objemu 150 ml si označte jako A, B, C. Připravte si asi 135 ml 10%
roztoku peroxidu vodíku (z koncentrovaného nestabilizovaného zásobního roztoku)
a přelijte ho do kádinky A. Do kádinky B navažte 1 g kyseliny malonové a 1,5 g
síranu manganatého. Přidejte 50 ml vody a 10 ml 1% roztoku škrobu. Po rozpuštění
převeďte vzniklý roztok do 100 ml odměrné baňky a doplňte roztok na 100 ml.
Roztok přelijte zpět do kádinky B. Do kádinky C navažte 1,6 g jodičnanu draselného,
přidejte 50ml vody a 10 ml 1M kyseliny sírové. Po rozpuštění převeďte vzniklý
roztok do 100ml odměrné baňky a doplňte roztok na 100 ml. Roztok přelijte
zpět do kádinky C. Zapojte váš senzor a spusťte měřící software. Senzor upněte do
držáku na stojan a přisuňte ho co nejblíže k magnetické míchačce. Na míchačku
umístěte 400 ml kádinku a z druhé strany než je senzor umístěte lampičku (světelný
zdroj) a lampičku rozsviťte. Do kádinky vložte magnetické míchadlo. Do kádinky
připravené na magnetické míchačce nalijte postupně obsah kádinek C a B. Spusťte
míchání. Spusťte záznam dat. Nyní přidejte obsah kádinky A. Sledujte změny na
záznamu v grafu. Po pěti minutách ukončete záznam dat.
Otestujte dopředu, zda světelné čidlo poskytuje dostatečnou odezvu v dané
kombinaci s lampičkou.
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Úloha 7 – Dýchání do vody
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení

Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip
Provedení

Tipy

Anorganické chemie, Obecná chemie
p-prvky a jejich sloučeniny, chemická vazba a vlastnosti látek
Dýchání do vody
Demonstrační i badatelský
expoz.cz
pH a/nebo vodivostní
10 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, odměrný válec 250 ml, pipeta 5 ml,
kádinka 250 ml, silikonová hadička o bezpečné délce, magnetická míchačka
a míchadlo, stojan, klemy pro uchycení čidla (3×), izolepa, nůžky, popisovač
nasycená vápenná voda – 1% Ca(OH)₂, indikátor fenolftalein (1% ethanolový
roztok), kalibrační pufry pH=4 a pH=7
Roztok je slabou žíravinou, i tak však varujte žáky, ať foukají pomalu a nedojde
k vystříknutí – nosit ochranné brýle!
Určit reagující plyn – o kterou složku dechu se jedná? Jaká probíhá reakce?
Oxid uhličitý z dechu reaguje s vápennou vodou za vzniku uhličitanu – mění se pH a
vodivost roztoku
Do 250 ml kádinky napipetujte 5ml nasyceného roztoku Ca(OH)₂. Kádinku umístěte
na magnetické míchadlo a přidejte několik kapek fenolftaleinu. Ke kádince si na
stojan připravte tři klemy. Do jedné z nich rovnou upněte hadičku, která by měla
dosahovat téměř na dno kádinky, a přitom umožňovat pohodlné vydechování
spolupracujícího žáka. Do dalších dvou držáků upněte vodivostní čidlo a pH
elektrodu. Do kádinky vložte míchadlo. Zapněte měřící software a ověřte zapojení
senzorů. V případě potřeby nakalibrujte pH elektrodu. Spusťte magnetickou
míchačku a zahajte záznam dat, poté vyzvěte demonstrujícího žáka, aby začal
pomalu dýchat (bublat) do studovaného roztoku. Bublání musí být plynulé a ne
příliš intenzivní, aby roztok nevystříkl z kádinky ven (žák má laboratorní brýle!).
Sledujte průběh experimentu na grafu časového záznamu změny vodivosti a pH.
Sledujte také, zda nedošlo k výrazné změně barvy roztoku v kádince. Zaznamenejte
si případný čas takovéto změny.
Žák může během pokusu normálně dýchat, bublání by celkem mělo trvat 3-5 minut.
Dejte si pozor na správné ponoření senzorů.
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Úloha 8 – Jsou semena hrachu z obchodu živá?
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy

Biochemie
Enzymy, vitaminy a hormony
Jsou semena hrachu z obchodu živá?
Demonstrační i badatelský
Projekt TIME
CO2
přes noc (vymražení kostek ledu)
45 min
počítač se software k práci s elektrodou, 150 ml hrachu zakoupeného v obchodě,
kostky ledu, kádinka alespoň 150 ml
Předvést biologickou aktivitu hrachu po jeho hydrataci a její závislost na teplotě
Suchý hrách nejeví znatelnou biologickou aktivitu. Pro aktivaci je třeba hrách
namočit. Po namočení začne dýchat – produkuje oxid uhličitý. Zchlazení biologickou
aktivitu sníží, po ohřátí se opět zvýší.
Připojte CO2 senzor a přepněte ho na vyšší rozsah (100 000 ppm). Je potřeba asi
minutu počkat, než se senzor „nažhaví“ a hodnoty začnou ukazovat 400 ppm a více.
Zatímco se senzor žhaví, nechejte jednu dávku hrachu namáčet – odměřte 150 ml
hrachu. Hrách vysypejte do kádinky nebo jiné vhodné nádoby a zalijte vodou
o pokojové teplotě. Nastavte dobu měření na 300 sekund, frekvenci můžete
ponechat na výchozí hodnotě jedno měření každé 4 sekundy. Do měřící nádobky
nasypte 150 ml suchého hrachu a senzor, tím dojde k jejímu vzduchotěsnému
uzavření. Spusťte měření. Po dokončení měření vysypejte suchý hrách zpět do
pytlíku, slijte vodu z namočeného hrachu a vysypejte namočený hrách do měřicí
nádoby. Utěsněte senzorem a spusťte druhé měření. Během druhého měření
připravte v kádince směs studené vody s kostkami ledu. Bude sloužit k ochlazení
hrachu před třetím měřením. Po skončení druhého měření hrách vysypejte do
kádinky se směsí vody a ledu a nechte 5 minut ochlazovat. Po pěti minutách vodu se
zbytky ledu slijte a hrách vysypejte do měřicí nádoby. Utěsněte senzorem a spusťte
třetí měření. Po skončení třetího měření do kádinky nalijte vodu o přibližně
pokojové teplotě, přidejte použitý hrách a nechte 5 minut ohřívat. Vodu slijte, hrách
nasypejte do měřicí nádoby a proveďte čtvrté, poslední měření.
Experiment by šlo provádět i s menším množstvím hrachu, křivky by pak nebyly tak
strmé. Velké množství je vhodné s ohledem na to, aby šlo všechna měření pohodlně
a přesvědčivě provést během jedné vyučovací hodiny.
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Úloha 9 – Vývoj teploty při vaření vody
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip
Provedení

Tipy

Obecná chemie
Tepelné změny při chemických reakcích
Vývoj teploty při vaření vody
Demonstrační i badatelský
Kuchařka Vernier
Vysokoteplotní (nepoužívejte běžná teplotní čidla!)
5 min
počítač se software k práci s elektrodou, nádobka s vodou, svíčka, zápalky.
Ukázat existenci skupenského tepla a jeho vlivu na vývoj teploty
Teplota s zastaví na zhruba 100 °C, kdy je veškeré teplo spotřebováváno na
skupenskou přeměnu vody místo na ohřev. Po vypaření bude ohřev pokračovat.
Zapojte měřící software a nastavte sběr dat na vysokou hustotu (asi 10
vzorků/sekundu). Doba měření stačí 25 sekund. Namočte čidlo do vody tak, aby na
špičce zůstala kapka. Zapalte svíčku a spusťte měření. Vložte špičku čidla s kapkou
do plamene.
Pokud kapka odkápne během měření, bude třeba pokus zopakovat.
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Úloha 10 – Stanovení obsahu vitamínu C
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení

Chemikálie
Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení
Tipy

Biochemie
Enzymy, vitaminy a hormony
Stanovení obsahu vitamínu C
Badatelský
expoz.cz
ORP elektroda, například PASCO CI-6716
60 min (standardizace roztoku jódu)
90 min
počítač se software k práci s elektrodou, odměrná baňka 50 ml, odměrný válec 50
ml, kádinka 100 ml, pipeta 1–5 ml, byreta 20 ml, stojan s klemou, magnetická
míchačka s míchadlem, střička s destilovanou vodou, třecí miska s tloučkem,
chemikálie (experimentální materiál – tableta vitamínu C (Celaskon), pomerančový
džus, popisovač
jodid draselný, 0,05 M roztok jódu, 0,017 M roztok dichromanu draselného,
0,1 M roztok thiosíranu sodného, 10% roztok kyseliny sírové
Dichroman je toxický a karcinogenní (používá se k standardizaci, žáci s ním nemusí
tedy přijít do styku)
Stanovit obsah vitaminu C v různých zdrojích (pomerančový džus, tableta)
Jedná se o běžnou redoxní jodometrickou titraci, kde analytem je kyselina
askorbová (vitamin C). ORP elektroda měří změnu potenciálu v roztoku – používáme
potenciometrickou indikaci.
Viz. původní zdroj
Standardizaci v případě zkušenějších studentů lze zařadit do úlohy, je však potřeba
upozornit na bezpečnost práce s toxickou a karcinogenní látkou.
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Úloha 11 – Elektrická vodivost elektrolytů
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení

Chemikálie

Bezpečnost
Cíle
Princip
Provedení

Tipy

Obecná chemie
Soustavy látek a jejich složení
Elektrická vodivost elektrolytů
Demonstrační i badatelský
expoz.cz
vodivostní
10 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, kádinky 25 ml (6x), kádinka 150 ml s
destilovanou vodou na oplach, magnetická míchačka a míchadlo, popisovač
zkumavek, buničina
0,1M roztok HCl – 50 ml
0,1M roztok kyseliny octové – 50 ml
0,1M roztok NaOH – 50ml
0,1M roztok NaCl – 50ml
0,1M roztok sacharosy – 50ml
voda z vodovodu – 50 ml
destilovaná voda – 50 ml
Některé z roztoků (hydroxidy a kyseliny) jsou žíravé, dodržujte tedy správnou
laboratorní praxi a ochranné pomůcky.
Rozlišit za pomocí vodivostních měření elektrolyty a neelektrolyty
Pouze elektrolyty umožní tok elektrického proudu, a tedy zvýšení vodivosti.
Zapojte senzor a spusťte doprovodný software. Pokud je to potřeba, nakalibrujte
senzor dle návodu výrobce. Do připravené kádinky si odlijte první roztok, vložte
míchadlo a kádinku umístěte na plochu míchačky. Před každým měřením pečlivě
opláchněte senzor vodivosti destilovanou vodou a osušte buničinou. Vložte senzor
vodivosti do kádinky s roztokem a změřte vodivost. Po vyjmutí senzoru vodivosti ho
opět opláchněte destilovanou vodou a osušte buničinou a stejně naložte s
míchadlem. Vložte senzor a míchadlo do následující kádinky a opakujte postup pro
všechny zbývající roztoky.
Dbejte na dostatečný ponor senzoru. Jako sacharosu lze použít běžný potravinářský
cukr (krupice). Pokud budete měřit v jedné nádobce, kterou budete vyplachovat, je
dobré začít měřit od roztoků s nejnižší vodivostí směrem k roztokům s vyššími
hodnotami z důvodu kontaminace, která by se projevila vyššími hodnotami
elektrické vodivosti.
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Úloha 12 – Hydrolýza solí
Sekce RVP
Podsekce RVP
Název úlohy
Typ úlohy
Zdroj
Senzory
Čas potřebný
k přípravě
Čas potřebný
v hodině
Vybavení
Chemikálie

Bezpečnost
Cíle
Princip

Provedení

Tipy

Obecná chemie
Chemická vazba a vlastnosti látek
Hydrolýza solí
Demonstrační i badatelský
Přírodní vědy moderně
pH
10 min
10 min
počítač se software k práci s elektrodou, zkumavky, stojan s klemou, střička s
vodou, pipeta, pipetovací balonek, buničina
0,1 M NaCl,
0,1 M CH3COONa,
0,1 M NH4Cl,
0,1 M NaHCO3
Některé z roztoků být dráždivé, dodržujte bezpečnostní zásady a ochranné
pomůcky.
Odvodit princip hydrolýzy solí z naměřených hodnot pH.
Při rozpouštění solí ve vodě dochází k jejich ionizaci. Vzniklé ionty mohou v
některých případech reagovat s molekulami rozpouštědla. Tento děj se nazývá
hydrolýza kationtu, popř. aniontu.
Zkumavky označte čísly 1 až 4 a do každé napipetujte 10 ml jednoho z roztoků.
Zapojte senzor a měřící software. Postupně proměřte pH všech roztoků, mezi
jednotlivými měřeními opláchněte senzor destilovanou vodou a osušte buničinou.
Pokuste se od žáků získat rovnice probíhajících reakcí.
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