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Problém nezájmu mladé generace o studium přírodních 
věd pociťuje v posledních desetiletích celý vyspělý svět. Při-
tom přírodovědné obory patří mezi nejmlad�í generací �áků 
mezi nejoblíbeněj�í obory díky jejich přirozenému zájmu 
o přírodu a vysvětlení jejich �záhad�, se kterými se setkávají 
v ka�dodenním �ivotě. Ov�em s rostoucím �kolním věkem 
a narůstající specializací jednotlivých přírodovědných před-
mětů dochází k odklonu zájmu mladé generace o přírodní 
vědy. Důvodem mů�e být převá�ně teoreticky vedená výuka, 
slo�itost výkladu i záplava tě�ko pochopitelných a samozřej-
mě i zapamatovatelných informací. Ze �kol mizí praxe, soutě-
�ivost, hravost při výuce. Osnovy či doporučené znalosti �áků 
na daném stupni vzdělání stále narůstají na objemu stejně jako 
počty hodin strávené �áky ve �kolních lavicích. Na hraní si 
třeba na vědu, na rozvoj přirozené soutě�ivosti mláde�e pak 
skutečně není čas. Výsledkem je pak ji� uvedený úpadek 
zájmu o obory představující pro �áka a později studenta pouze 
kvanta nezvládnutelných informací, proto�e nebyl čas se nau-
čit s nimi pracovat.  

Problém, jak zvrátit tento nepříznivý trend, ře�í pedago-
gové a sociologové na celém světě stejně tak jako na Univer-
zitě Palackého v Olomouci. Z řady dlouholetých činností 
v oblasti popularizace přírodních věd mezi mláde�í v�ech 
věkových kategorií vyplývají poměrně jednoznačné závěry 
o tom, jaké činnosti zájem o přírodní vědy podporují 
a naopak, jaké se z hlediska �ir�ího dopadu míjejí svým účin-
kem. Typickou metodu pro zvy�ování zájmu mladých lidí o 
jakýkoliv obor  představují soutě�e. Při takové činnosti mlá-
de� mů�e uspokojit svou přirozenou touhu vyniknout 
a současně i získat nové vědomosti a dovednosti a s nimi i 
najít důle�itý kladný pocit z dobře vykonané práce. Problém 
ov�em představuje to, jaká soutě�ní forma je nejvhodněj�í pro 
zvý�ení zájmu mláde�e o přírodní vědy. Tady se ukazuje, �e 
obdobně jako ve sportu, tíhne vět�ina mladých ke kolektivní 
formě soutě�ení. Odborné individuální soutě�e typu Chemic-
ká či Fyzikální olympiáda jsou určeny pro poměrně úzkou 
skupinku nejlep�ích �áků a studentů a postrádají díky své 
vysoké náročnosti na odborné znalosti �ir�í motivační charak-
ter. Naopak kolektivní soutě�ní činnosti zalo�ené na spoluprá-
ci v týmu doká�í i nevyhraněné členy kolektivu motivovat 
díky příkladu i vzájemné podpoře k hlub�ímu zájmu i třeba 
o přírodní vědy. Hlavní problém takových typů soutě�ních 
činností představuje skutečnost její vy��í náročnosti na kreati-
vitu a čas učitele, bez jeho� pomoci takový soutě�ní kolektiv 
mladých lidí nedoká�e efektivně pracovat. Bohu�el spousta 
nevýukových činností administrativního charakteru učitele 

skutečně vyčerpává a tak není v�dy jednoduché na �kolách 
takovou aktivitu realizovat, zejména pokud neexistuje alespoň 
základní rámec činnosti pro práci soutě�ního kolektivu. Důle-
�ité je zejména vhodné téma, rozpracované alespoň v části do 
konkrétních činností, umo�ňujících proniknutí do tématu 
a jeho následný rozvoj při vlastní kreativní činnosti �áků za 
součinnosti učitele. Následně pak chybí vy��í motivace pro 
takovou činnost � tedy mo�nost prezentovat výsledky práce 
soutě�ního kolektivu v �ir�ím fóru ať ji� krajském či celostát-
ním a získat tolik ceněnou publicitu na veřejnosti. O základní 
úrovni motivace � té ekonomické je prakticky zbytečné disku-
tovat, proto�e se nedostávají ani ty nejnutněj�í finanční pro-
středky na poměrně finančně nenáročné individuální odborné 
soutě�e.  

Zku�enosti získané v oblasti propagace přírodních věd 
v rámci aktivit realizovaných na Univerzitě Palackého v rámci 
projektu STM-Morava ukazují, �e zájem o soutě�e a dal�í 
aktivní formy zájmové činnosti mláde�e v oblasti přírodních 
věd mezi mláde�í, zejména ni��ího �kolního věku, existuje. 
Ov�em bez dostatečné nabídky pestrých forem činností (a to 
zejména kolektivních) a bez dostatečného ekonomického 
a personálního zázemí pro podporu takových činností nelze 
rozvíjet dlouhodobě přirozený zájem té nejmlad�í generace 
o přírodní vědy a zvrátit tak nepříznivý trend nedostatku kva-
litních vědeckých a vývojových pracovníků v oblasti přírod-
ních a pota�mo i technických věd. 
 
Autoři děkují za finanční podporu projektu M�MT NPV II 
č. 2E06029. 
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Od července roku 2006 je na půdě Přírodovědecké fakul-
ty UP v Olomouci realizován projekt M�MT Mediální zdů-
raznění potřeb vědy a perspektiv studia exaktních oborů 
(MedVěd), jeho� cílem je popularizovat a medializovat rozlič-
né aspekty přírodních věd a vědeckého výzkumu. Jako výcho-
zí metodologický postup byl zvolen rámec skládající se ze 
dvou částí. První částí je vytváření prostředí, ve kterém jsou 
prezentovány aktivity související s přírodními vědami, které 
jsou atraktivní pro účastníky a přitahují pozornost různých 
typů medií. Druhou část tvoří vlastní pozitivní medializace 
aktivit, jejich účastníků a organizátorů spolupracujícími me-
dii.  

Pro �kolní rok 2007/08 ře�itelský tým projektu MedVěd 
zorganizoval Univerzitu dětského věku. Tato aktivita se inspi-
rovala Detskou Univerzitou, kterou ji� několik let úspě�ně 
pořádá Univerzita Komenského v Bratislavě. Základní my�-
lenkou je uvést děti do světa poznání a představit jim vzdělá-
vací proces jako získávání informací z různých oborů 
a poukázat, jak se tyto formy poznání vzájemně doplňují. 
Cílem celé aktivity nebylo suplovat úlohu �koly a děti vzdělá-
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vat, ale přiblí�it jim zábavnou formou různé podoby přírod-
ních a humanitních věd jako bě�nou důle�itou součást ka�do-
denního �ivota. 

�Zimní semestr� Univerzity dětského věku se konal od 
října do prosince v Městském divadle Olomouc. Účastníky 
byly děti z olomouckých základních �kol ve věku 9�14 let, 
zaměstnanci divadla a Přírodovědecké fakulty UP. Jednotlivé 
předná�ky, kterých bylo celkem devět, byly jednou týdně, 
trvaly hodinu a půl a skládaly se ze dvou částí. První část byla 
věnována divadlu, a to jak v návaznosti na jeho roli v �ivotě 
města a regionu, tak na jeho vlastní činnost. Druhá část před-
ná�ek se týkala interaktivní prezentaci jednotlivých oborů 
fakulty. Vět�ina předná�ek byla koncipována jako poznávací 
hra, která děti vtahovala do děje a nechávala jim prostor 
k vlastní praktické realizaci v daném tématu. Celý koncept 
přírodovědných předná�ek byl navíc umocněn kontrastem 
praktických prezentací postupů a důstojným prostředím diva-
dla. Semestr byl zahájen imatrikulací a ukončen inaugurací 
a předáním diplomů. Univerzita dětského věku pokračovala 
�letním semestrem�, kdy děti prostřednictvím internetového 
rozhovoru (chatu) mohly klást předná�ejícím otázky, které se 
týkaly témat předná�ek. Z hlediska medializace byla celá 
aktivita velice úspě�ná, neboť vytvořené popularizační pro-
středí bylo pro media nadmíru atraktivní. Různé fáze zimního 
semestru tak byly zdokumentovány v�emi typy medií, tedy 
televizí, rozhlasem, ti�těnými i elektronickými medii.  
 
Tato aktivita byla realizována za podpory projektu M�MT 
2E06028 Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv studia 
exaktních oborů (MedVěd). 
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Před dvěma roky se na Přírodovědecké fakultě Univerzi-
ty Palackého v Olomouci rozběhl projekt Medvěd (zkrácený 
název pro projekt Mediální zdůraznění potřeb vědy a studia 
exaktních oborů). V době, kdy ve společnosti klesá zájem 
o studium exaktních oborů, projekt hledá odpovědi na otázky, 
proč jsou obory vědy, ve �kolních lavicích ztělesněné zejména 
fyzikou, matematikou a chemií, pro (mladé) lidi tak odta�ité, 
jak ovlivňují daný stav rodinné prostředí, �koly, internet či 
média. Na několika vybraných typech popularizačních aktivit 
pro děti a mláde� se sna�í ověřit cesty, které by mohly vést ke 
změně stávajících trendů negace či nepochopení vědy. Autoři 
také zji�ťují, jaký mají exaktní vědy obraz v médiích, jak 
a která média s problematikou vědy pracují a jaké formy pre-
zentace vědy jsou pro ně nejpřita�livěj�í. Projekt se také sna�í 
poukázat na to, jak se dívají média na vědu a jak vědci na 
média. Jedním z cílů projektového týmu je hledat cesty, jak 
časté bariéry mezi nimi odstranit či aspoň částečně rozbourat. 
Z dvouleté práce na tomto poli vyplývá, �e popularizační pes 
není zakopán jen jeden a na jednom místě, ale �e je jich hned 

několik, a to jak přímo v chalupě, tak za humny, v sousední 
vesnici i v hlavním městě. Otázkou je, jakou �ivou vodou či 
jinou chemikálií je pokropit, aby se probrali �ivotu. Na tuto 
otázku by měly přijít odpovědi od státního aparátu, 
z vysokých �kol i z médií samotných. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu M�MT ČR 2E06028. 
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POSTOJE �ÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH 
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DANIEL TOPINKA, MICHAL SMOLKA a PAVEL  
VYSLOU�IL 
 
Přírodovědecká Fakulta UP v Olomouci, tř. Svobody 26, 
771 46 Olomouc 
d.topinka@volny.cz  
 

Příspěvek přibli�uje postoje �áků základních a středních 
�kol k přírodním vědám a zaměřuje se na identifikaci proměn-
ných, které tyto postoje a rozumění ovlivňují. Vychází 
z integrovaného sociologického výzkumu, který proběhl 
v rámci Olomouckého kraje. Jeho první část se zaměřila na 
zji�tění postojů �áků �kol k přírodním vědám, druhá na poro-
zumění sociální realitě �áků gymnázií, kteří se rozhodují             
o volbě studijního oboru na vysoké �kole.  

Zji�ťovali jsme, co ovlivňuje postoje �áků a také rozho-
dovací proces, jeho� výsledkem je volba studijního oboru na 
vysoké �kole. Propojili jsme dvě výzkumné strategie: statistic-
ko-kvantitativní metodu s navazující metodou kvalitativní 
(ohniskové skupiny). Zjistili jsme, �e �áci pova�ují přírodní 
vědy za zajímavé, ale velmi náročné na zvládnutí. Jsou si 
vědomi vedlej�ích důsledků přírodních věd, převá�ně je v�ak 
hodnotí kladně. Také zájem o studium přírodních věd není 
malý. Přesto v�echno je povolání vědce málo atraktivní. Inter-
pretace sociálních aktérů vědy, stereotypizace a popularizace, 
rozli�ení tří typů věd � to v�e působí v rámci rozhodovacích 
procesů, jejich� výsledkem je volba studijního oboru na vyso-
ké �kole. Na rozhodování ohledně volby přírodovědeckého 
typu studia se významnou měrou podílí podoba tzv. �kolní 
vědy.  

Popularizace přírodních věd by měla směřovat 
k překonání propastného rozdílu mezi realitou vědce a reali-
tou ka�dodenní �ivota. �kola je místem, kde má popularizace 
přírodovědných předmětů začínat. �kolní věda by měla před-
stavovat nejenom výsledky vědy, ale i vědce v souvislostech 
ka�dodenního �ivota. Na přístupu učitele zále�í, jak doká�e 
vědu představit a vyu�ít její zajímavosti. Popularizace vy�a-
duje systémověj�í ráz a včlenění do výuky a přípravy učitelů 
v rámci jejich univerzitního vzdělávání. �áci také potřebují 
získat přehled o mo�nostech uplatnění v praxi, nejlépe pro-
střednictvím individuálního poradenství.  
 
Tento výzkum byl realizován za podpory projektu M�MT 
2E06028 Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv studia 
exaktních oborů (MedVěd). 
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dovědecká fakulta, Univerzity Palackého, �lechtitelů 11, 783 
71 Olomouc-Holice 
ludmila.zajoncova@upol.cz 
 

V posledních dvaceti letech zaznamenala vět�ina vyspě-
lých zemí výrazný pokles zájmu mladé generace o studium 
přírodních a technických věd a s tím související nezájem 
o kariéru výzkumného pracovníka. Tento trend se nevyhnul 
ani České republice a zejména pak vysokým �kolám mimo 
hlavní město. 

V na�em výzkumu jsme hledali nové cesty, jak zájem 
mláde�e o přírodní vědy zvý�it. Vytipovali jsme několik důle-
�itých elementů, které mohou mít vliv na motivaci �áků 
a studentů ke studiu přírodních věd. Ná� výzkum se soustředí 
na práci s celými �kolními kolektivy, proto�e i věda je zalo�e-
na na týmové práci. Důle�itým prvkem při sestavování soutě-
�e tohoto typu je volba vhodného tématu. Téma musí být 
voleno vzhledem k věkové kategorii a zároveň tak, aby mladá 
generace sama chtěla co nejvíce z této oblasti poznat. 
S tématem souvisí výběr vhodných experimentů, které by 
měly být levné a bezpečné, ale zároveň názorné a přesvědči-
vé. V rámci ře�eného projektu byly vytvořeny takové postupy, 
které ukazují proces vědeckého bádání od začátku do konce. 
Na začátku ka�dého výzkumu je seznamování se stavem pro-
blematiky, tedy re�er�e, následuje provádění experimentů, 
zaznamenávání výsledků těchto pozorování a na konci jejich 
prezentování na veřejnosti. �áci a studenti pracovali 
v přírodovědných krou�cích po vět�inu �kolního roku, 
v květnu pak proběhla studentská konference. Vedle oficiální 
části konference, kde jsou vědecky prezentovány výsledky 
celoroční činnosti �kolních kolektivů, má konference také část 
společenskou, která umo�nila �ákům a studentům vzájemnou 
výměnu zku�eností a také zaslou�enou zábavu.  

Na závěr tohoto výzkumu byly v�ichni zúčastnění �áci 
a studenti, ale také jejich spolu�áci, učitelé a rodiče podrobeni 
anketám, které mají zjistit, zda na�e činnost měla pozitivní 
vliv při motivování �áků a studentů pro přírodní vědy. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu M�MT č. 2E06029 NPV 
II. 

5L-06 
KOMPETITIVNÍ WORKSHOPY − NETRADIČNÍ  
FORMA VÝUKY CHEMIE 
 
JANA SKOPALOVÁ, LUKÁ� MÜLLER, JITKA  
SOUČKOVÁ a PAVLÍNA BAIZOVÁ  
 
Přírodovědecká fakulta Uviverzity Palackého v Olomouci, 
tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc 
jana.skopalova@post.cz   
 

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci byl v rámci projektu M�MT �Výzkum nových 
metod soutě�í tvořivosti mláde�e zaměřených na motivaci pro 
vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, ob-
zvlá�tě v oborech matematických, fyzikálních a chemických� 
vytvořen soubor dvaceti netradičních chemických kompetitiv-
ních workshopů. Jednotlivé tvůrčí dílny nesou názvy: Maluje-
me jako mistři, Chemopoly, Harry Potter a chemie, Jak dělat 
chemickou reportá�, Kde je ztracená známka, Cykloelektro-
gravimetrie, Co skrývá minerálka, Barvení je hra, Vytváříme 
vlastní parfém, Jak fungují baterie, Akumulátor 2, Boj o stří-
brný důl, Tvorba přírodovědného časopisu PřČa, Vyrábíme 
funkční pH-metr, Vyrábíme funkční fotometr, Materiálová 
chemie I a II, Model čistírny odpadních vod, Hrátky s drátky 
a Soutě� studentů V� o nejlep�í workshop s environmentální 
problematikou. 

Workshopy jsou zaměřeny na nenásilnou hravou formu 
výuky chemie motivovanou vlastním citovým pro�itkem �á-
ka. K naplnění výukových cílů je v nich vyu�ita přirozená 
zvídavost  a kreativita jednotlivých �áků a také soutě�ení 
malých skupin. Téměř v�echny dílny postihují mezioborové 
vztahy nejen u přírodovědných oborů (chemie, fyzika, biolo-
gie a ekologie), ale také s dal�ími předměty a obory (tělesná 
výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova,  literatura 
a publicistika, apod.).  

 Jednotlivé tvůrčí dílny byly realizovány s náhodně vy-
branými skupinami �áků z různých základních a středních 
�kol z celé Moravy, a některé i s přírodovědně orientovanými 
středo�kolskými studenty na Letní �kole mladých přírodověd-
ců v Jevíčku v letech 2006 a 2007. Z evaluace jednotlivých 
workshopů provedené na základě anonymních dotazníků vy-
plývá, �e zvolené strategie výuky průkazně pozitivně ovlivňu-
jí naladění studentů k chemii i k dal�ím vědním oborům. 

Podrobné návody k jednotlivým tvůrčím dílnám budou  
volně k dispozici v�em zájemcům v elektronické formě na 
internetových stránkách analytika.upol.cz/workshop a podle 
zájmu mohou být distribuovány učitelům v ti�těné podobě.     

 
Tato práce vznikla za finanční podpory projektu M�MT NPV 
II č. 2E06029 (STM-Morava).  
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5L-07 
ROZVOJ KREATIVITY BUDOUCÍCH UČITELŮ           
CHEMIE  
 
JAN GRÉGR, MARTIN SLAVÍK a BOŘIVOJ JODAS 
  
Katedra chemie FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 
jan.gregr@tul.cz 
 

Současné po�adavky na absolventy pedagogických fa-
kult se zvy�ují vzhledem k po�adavku na jejich samostatnou 
tvořivou práci při přípravě a vyu�ití moderních informačních 
technologií ve vyučovacím procesu. Zavádění �kolních vzdě-
lávacích programů předpokládá vět�í prohloubení interdisci-
plinárních vazeb v celém rozsahu vzdělávání. Do popředí 
vystupuje po�adavek zvý�it zájem �áků a studentů o technické 
a přírodovědné předměty a aplikaci poznatků pro praxi. Na 
odborných konferencích se v této souvislosti hovoří 
o kreativitě (budoucích) pedagogů a diskutuje se, jak tyto 
schopnosti prohloubit. Základní a střední �koly jsou 
v současné době vybaveny moderní didaktickou technikou 
včetně interaktivních tabulí, tím více je třeba klást důraz na 
pregraduální přípravu budoucích učitelů a jejich praktickou 
přípravu tyto technologie tvůrčím způsobem pou�ívat. Cesty 
k rozvoji tvořivosti budoucích učitelů mohou spočívat v jejich 
zapojování do projektové výuky i mimo základní předměto-
vou didaktiku, v uplatňování her a soutě�í v rámci výuky, 
vhodném vyu�ití zajímavých laboratorních experimentů 
a měření veličin, v integraci poznatků z různých přírodověd-
ných oborů do výuky chemie, v současném více-úrovňovém 
pojetí vysvětlování přírodovědných jevů, ve vyu�ití posterů 
při výuce chemie, vhodném vyu�ití počítačových prezentací, 
zapojení interaktivních tabulí do výuky chemie, včetně dal-
�ích moderních prvků a postupů.  

Předná�ka uká�e ilustrace uvedených aktivit v několika 
předmětech výuky budoucích učitelů chemie. Ve volitelných 
předmětech jsme se sna�ili zakončit předmět projektem, 
v něm� studenti představili vlastní power-pointové prezentace 
na téma z vybraného okruhu. Na těchto minikonferencích 
studenti nejen získají motivaci vzájemným porovnáváním 
zpracovaných témat, ale jsou vybízeni k hodnocení kvality, 
nápaditosti a přínosu prezentací. Tímto způsobem byly zpra-
covány projekty např. na téma Historie očima mladých che-
miků, Objevitelé prvků, Historie objevů a poznání prvků, 
Člověk a kámen, Vlastnosti minerálů, Mineralogický systém, 
Voda okolo nás, Voda a energie a Člověk a chemie. Nejlep�í 
z prezentací jsou převedeny do pdf formátu a zveřejněny na 
stránkách katedry pro inspiraci a motivaci dal�ích studentů.  

 
Tato práce vznikla za podpory grantu IGS FP TUL 2008. 
 
 
5L-08 
EVROPSKÝ PROJEKT CITIES � MODUL VÝCHOVY 
A VZDĚLÁVÁNÍ  
 
HANA ČTRNÁCTOVÁa, HANS J. BADERb, PAVEL 
DRA�ARc, LEO GROSd, IWONA MACIEJOWSKAe, 
RAYMOND G. WALLACEf, EVA STRATILOVÁa 
a JIŘÍ ZAJÍČEKg 

 

a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Alber-
tov 6, 128 43 Praha 2, b Fachbereich Biochemie, Chemie und 
Pharmazie, J. W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 
c V�CHT Praha,  Technická 5, 166 28 Praha 6, d Europa 
Fachhochschule Fresenius, e Widział Chemii, Uniwersytet 
Jagielloński, Krakow, f School of Biomedical & Natural Sci-
ences, Nottingham Trent University, Nottingham, g MS�Ch, 
Křemencova 12, 116 28 Praha 1  
ctr@natur.cuni.cz 

V současné době chápe velká část studentů středních 
�kol nejen u nás, ale i v dal�ích evropských zemích, chemii 
jako obtí�ný, teoreticky náročný a málo praktický obor. To se 
mimo jiné projevuje men�ím zájmem o studium chemie na 
vysokých �kolách. V ČR si chemii volí jako maturitní před-
mět pouze 6 % studentů a ve studiu chemie na V� pokračuje 
pouze 3 % středo�koláků. Proto se skupina chemiků sdru�ená 
v ECTN rozhodla připravit evropský projekt v rámci progra-
mu Comenius, který by právě středo�kolákům a jejich učite-
lům ukázal chemii jako zajímavou a �ivou disciplínu.  

Evropský projekt CITIES � Chemistry and Industry for 
Teachers in European Schools (Chemie a průmysl pro učitele 
v evropských �kolách) byl zahájen na podzim r. 2006. Cílem 
tohoto tříletého projektu je předev�ím připravit a ověřit modu-
ly, které by měly přispět ke zvý�ení zajímavosti 
a atraktivnosti výuky chemie na evropských středních �ko-
lách. Důraz by měl být kladen na vysvětlení moderních che-
mických poznatků, jejich praktických aplikací a zajímavé 
způsoby výuky chemie. Na projektu v současné době partici-
puje celkem 10 institucí ze 6 evropských zemí.   

Cíle a obsah projektu jsou shrnuty v pěti modulech.  
Modul 1: Rámec Evropy se zaměřuje na obecné a zá-

kladní informace o deklaracích EU v oblasti vzdělávání 
s důrazem na oblast chemie a chemického průmyslu.   

Modul 2: Chemie v�e mění si klade za cíl ukázat rozsah, 
význam a dopad chemického průmyslu v Evropě, jeho za-
městnanců a výrobků na evropskou ekonomiku, na ka�doden-
ní �ivot obyvatel, na �ivotní prostředí a na trh práce. 

Modul 3: Obchod a inovace � na�e budoucnost ukazu-
je současné a budoucí vývojové trendy na poli komerčního 
vyu�ití chemických inovací se zvlá�tním zaměřením na Evro-
pu. 

Modul 4: Chemie � jak ji o�ivit je předev�ím zaměřena 
na výchovu a vzdělání v chemii, na moderní a prakticky ori-
entované učivo i metody výuky chemie, které �irokému spekt-
ru �áků s různými schopnostmi a zájmy uká�ou chemii jako 
poutavou disciplínu.  

Modul 5: Evropa � odborně vzdělávací aréna se zamě-
řuje na různé přístupy k odbornému a terciárnímu vzdělávání 
v chemii v Evropě se speciálním důrazem na praxi studentů 
a studentskou mobilitu, které zohledňují otázku uplatnění 
absolventů v globální ekonomice. 

V rámci chemického vzdělávání je hlavní pozornost 
zaměřena na modul 4, který gestorují kolegové z Univerzity 
ve Frankfurtu n. Mohanem a na jeho� ře�ení se autoři podílejí.  

Hlavní aktivity tohoto modulu se soustřeďují na zajíma-
vé a prakticky orientované učivo chemie a moderní metody 
výuky. Jako základní oblasti byly stanoveny potravinová che-
mie, forenzní chemie a chemie ka�dodenního �ivota.  

Ka�dá oblast je nejprve nahlí�ena pohledem bě�ného 
občana, zji�ťujeme, kde se s ní mů�e setkat. Pak se hledá 
vhodný objekt a následně experimenty k tomuto objektu. 
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V ka�dé oblasti jsou jednotlivé experimenty propojeny s teorií 
tak, aby byl vytvořen smysluplný celek. Pak nastává ověřová-
ní v praxi. U nás probíhalo ověřování modelových experimen-
tů oblasti chemie ka�dodenního �ivota, které reflektovaly 
aktuální otázky spojené s chemií (např. recyklace odpadů, 
zneči�tění �ivotního prostředí, alternativní pohonné hmoty) 
nebo s experimenty, které seznamují studenty se vznikem 
bě�ných produktů, jejich� spojitost s chemií si sami často 
neuvědomují (např. syntetické pryskyřice, umělá vlákna, růz-
né druhy obalů).  

Ověřování se účastnilo 30 vyučujících chemie ze střed-
ních �kol, jejich věkový průměr byl 42 let, délka praxe od 
1 roku do 30 let. Účast v kurzu byla nejčastěji motivována 
snahou získat nové podněty pro vlastní výuku. V�echny vý-
stupy a výpovědi učitelů o realizaci experimentů a celého 
kurzu  je hodnotily jako nadprůměrné. Za nejhodnotněj�í bylo 
pova�ováno získání cenných podnětů pro výuku, dostatečný 
počet a kvalitní práce lektorů, výborné vybavení laboratoře 
a příjemná pracovní atmosféra v průběhu celého kurzu.  

Z komunikace s učiteli a následného dotazníkového 
�etření bylo zřejmé, �e zúčastnění učitelé si uvědomují velkou 
motivační funkci experimentů spojených s bě�ně pou�ívaný-
mi produkty a �e nabídnuté náměty budou vyu�ívat ve své 
dal�í výukové praxi. Rozvoj těchto kompetencí učitelů tak 
přispívá v nadnárodním a mezinárodním měřítku k rozvoji 
zájmu studentů o chemii a ke zvý�ení jejich chemické vzděla-
nosti. 
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CHÉMIA BE�NÉHO �IVOTA A JEJ ÚLOHA 
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�TUDIJNÉHO PROGRAMU CHÉMIA 
V �PECIALIZÁCII CHÉMIA �IVOTNÉHO  
PROSTREDIA 
 
MELÁNIA FESZTEROVÁ  
 
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Kon-
�tantína Filozofa, Tr.A.Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko  
mfeszterova@ukf.sk  

Jednotlivé prírodovedné predmety, medzi ktoré patrí aj 
chémia, sú orientované na racionálne zdôvodnenie príslu�nej 
odbornej teórie a praxe v zmysle profesijného zamerania. 
Obsah učiva je zároveň dynamizujúcim činiteľom vo vzťahu 
učiteľa k �iakovi1. Túto funkciu v samotnom edukačnom 
procese chémie zvýrazňuje e�te aj tá skutočnosť, �e jej učeb-
ný obsah priamo determinuje voľbu adekvátnych vyučovacích 
foriem, metód a pou�itie učebných prostriedkov.  

Chémia be�ného �ivota oboznamuje �tudentov so zlo�i-
tými technologickými, biochemickými, chemickými 
a chemickotechnologickými postupmi a procesmi, bez kto-
rých si nevieme predstaviť dne�ný �ivot. Poukazuje aj na stav 
prírodného prostredia, v ktorom sa tieto zmeny negatívne 
odrá�ajú2. Vyzbrojuje ich systematickými vedomosťami, 
spája teoretické tézy s praktickými uká�kami zmenených 
vlastností jednotlivých zlo�iek �ivotného prostredia.  

V príspevku poukazujeme na didakticky účelné vyu�íva-
nie vhodných učebných prostriedkov, ktoré sú nositeľmi zá-
kladných informácií pre komplexné uplatňovanie medzipred-
metových vzťahov v Chémii be�ného �ivota. 

 
Príspevok vznikol s podporou grantov CGA VI/2/2007 a CGA 
V/5/2007. 
 
LITERATÚRA 
  1. Ka�iarová S.: Environmentálna chémia. s. 174. FSEV, 
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FSEV, Univerzita Alexandra Dubčeka, �tudentská 2, 911 50 
Trenčín, SR  
kasiarovas@azet.sk  
 

Na neobľúbenosti chémie u �iakov základných 
a stredných �kôl sa podieľajú informácie o chemických lát-
kach v prostredí, obsah učiva a nízka vzdelanosť1. Na základe 
realizácie projektu II. etapy Akčného plánu M� SR bolo po-
trebné analyzovať problematiku environmentálneho zdravia 
(EZ)2 v SR, stav poznatkov o EZ, mo�nosti včlenenia do edu-
kačného procesu, s ťa�iskom na projektové vyučovanie dopo-
ručené M� SR, posúdiť mo�nosti vyu�itia v�eobecnovzdelá-
vacieho predmetu − chémia v rie�enej problematike. Z uvede-
ných výsledkov vyplývajú veľké mo�nosti spolupráce učiteľa 
chémie s učiteľmi a �iakmi, zvý�enie motivácie �iakov a výz-
namná zmena postojov. Pre vyučovací predmet chémia za-
traktívnenie tohto predmetu a  mo�nosť implementácie EZ. 
Takmer na ka�dej vyučovacej hodine, v rámci ka�dej kapitoly 
je mo�né včleniť nové poznatky (čiastkové) z EZ. Je potrebné 
roz�íriť a upevniť poznatky o chemických látkach v ovzdu�í, 
vo vode, pôde,  z dopravy, v potravinovej chémii.  
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/3276/06. 
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HISTORICKÉ A SÚČASNÉ PERSPEKTÍVY VPLYVU 
RIZIKOVÝCH FAKTOROV  
NA ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE   
Abstrakt predná�ky k Akčnému plánu SR  
 
SLAVOMÍRA KA�IAROVÁ 
 
FSEV, Univerzita Alexandra Dubčeka, �tudentská 2, 911 50 
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kasiarovas@azet.sk  
 

Ľudské zdravie závisí od sociálnych schopností zorgani-
zovať vzájomné pôsobenie medzi ľudskou činnosťou 
a fyzikálnymi, chemickými a biologickými zlo�kami �ivotné-
ho prostredia1. 

Faktory podmieňujúce chorobnosť populácie sa vyvíjali 
od doby ľadovej po súčasnosť, čomu zodpovedajú aj ochore-
nia. Vplyv chemických látok na zdravie sa prejavil v ka�dom 
historickom období inak, av�ak najväč�í vplyv (pozitívny aj 
negatívny) sa začína od 18. storočia. Táto skutočnosť súvisí s 
rozvojom vedy, techniky, so �ivotným �týlom, vzdelaním, 
bezpečným miestom na bývanie, s dostatkom nezávadnej 
vody a potravy, kultúrou, rôznymi skupinami obyvateľstva2. 
Prienik chemických látok do organizmu sa lí�i v čase, priesto-
re, čo sa prejaví aj v odli�nom ochorení v meste a na vidieku3. 
V rámci TUR a  na základe odporúčaní WHO je potrebné 
vzdelávanie �irokej verejnosti za účelom zní�enia rizika ocho-
renia, čo predstavuje prvotnú prevenciu. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/3276/06. 
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Zdravie je in�tinktívny spôsob �ivota, ku ktorému sa 
musíme priblí�iť v rámci TUR. K tomu sú potrebné určité 
prvky v po�adovanej kvalite � voda, vzduch, potrava − dopl-
nené odpočinkom, čistotou, prostredím, vzťahmi, pohodou 
a vzdelaním, ktoré usmerňuje vedomosti, výchovu, postoje1,2. 
Konkrétne rizikové faktory, ktoré negatívne vplývajú na zdra-
vie obyvateľov v jednotlivých mikroregiónoch nie je mo�né 
nájsť v literatúre (len čiastkové výsledky). Bola vytvorená 
metóda identifikácie rizikových faktorov prírodného, pracov-
ného, obytného prostredia, �ivotného �týlu, sociálno-
ekonomických podmienok a následná korelácia rizikových 
faktorov − pravdepodobnosť ochorenia. 

Vytvorený model bol overený v niekoľkých obciach 
mikroregiónu a výsledky boli pou�ité vo výchovno-
vzdelávacom procese v chémii3. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/3276/06. 
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verzita P. J. �afárika, Moyzesova 11, 041 54 Ko�ice, Sloven-
sko, b Gymnázium Exnárova 10, 040 22 Ko�ice, Slovensko  
maria.ganajova@upjs.sk 
 

U� vy�e 20 rokov sa diskutuje o zaradení počítača do 
výučby chémie. Od tohto nového média  sa očakávalo veľmi 
veľa. Nie v�etky z týchto očakávaní sa v�ak splnili. Neustále 
prichádzajú nové technické vylep�enia, ktoré poskytujú nové 
mo�nosti pre zaradenie počítača do výučby. Najdôle�itej�ou 
z nich bolo v poslednom období zavedenie Internetu. 

Príspevok je prehľadom o vývoji učenia a vzdelávania 
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z aspektu zaradenia počítača a multimédií do vyučovania 
chémie. Zahŕňa stránku nielen klasickej �kolskej výučby, ale 
aj ďal�ieho vzdelávania. Snahou je spoznať zmysel zaradenia 
počítača do výučby chémie a tým predpokladať budúci vývoj 
zaradenia týchto zaujímavých technológií do učenia sa ché-
mie. 

Medzi prvé oblasti, do ktorých sa počítač etabloval, bolo 
meranie hodnôt. K tomu sa pridru�ili simulácie a chemické 
výučbové programy. Empirické výskumy v�ak poukazujú na 
to, �e software, ktorý nie je �pecificky �truktúrovaný pre �kol-
ské učenie, mô�e byť len veľmi ťa�ko zaradený do vyučova-
nia. Taktie�, �e učenie sa s animovanou obrázkovou informá-
ciou sa stáva najefektívnej�ím, keď sa textové informácie 
sprístupňujú paralelne s priebehom  animácie. Najúčinnej�ia 
je pri sprostredkovaní informácií najprv uká�ka animácie 
v závere s hovorenou informáciou, ku ktorej je vizuálne pri-
pojený text. Uvedeným po�iadavkám v�ak u nás vyhovuje 
málo chemických výučbových programov.  

 Nezastupiteľné miesto vo výučbe chémie majú editory 
�truktúr chemických zlúčenín či programy na kreslenie che-
mických aparatúr apod. ako sú ChemWindow, GlassyChemis-
try, ChemSketch, Isis-Draw, C-Design, ChemOffice. 

Snáď naj�ir�iu oblasť vyu�itia vo výučbe chémie nachá-
dza Internet, ktorý poskytuje veľmi dobrú platformu pre mul-
timediálne zobrazenie obsahu výučby chémie. Umo�ňuje 
pripraviť individuálne učebné časti pre rôzne �tudijné skupi-
ny. S nástupom Internetu sa u nás i v zahraničí vytvárali tzv. 
vzdelávacie servery pre výučbu chémie. Ako sa v�ak kon�ta-
tuje v zahraničných literárnych zdrojoch, veľmi málo sprí-
stupnených informácií je �truktúrovaných s ohľadom na aktu-
álne kurikulum. Autori sprístupnených učebných materiálov 
na stránkach www by sa mali pri ich vytváraní viac pridr�ia-
vať výchovno-vzdelávacích cieľov. Medzi najnov�ie aplikácie 
vyu�itia Internetu vo výučbe chémie patrí e-learning, di�tanč-
né vzdelávanie, tvorba virtuálnych laboratórií, vyu�itie IKT 
v projektovom vyučovaní, teleprojekty apod. 

Pri otázke počítačovo podporovaného experimentovania 
prebieha diskusia aj o úlohe virtuálnych experimentov vo 
vyučovaní prírodovedných predmetov. Tu sa  ukázalo, �e 
učiaci sa lep�ie porozumejú jednotlivým chemickým dejom 
a problémom s nimi súvisiacim,  keď pred reálnym experi-
mentom vidia  jeho virtuálnu simuláciu. 

Skúsenosti s realizáciou di�tančného vzdelávania �Ďal�ie 
vzdelávanie učiteľov chémie s vyu�itím di�tančnej vzdeláva-
cej technológie� poukazujú na to, �e táto forma vzdelávania 
má hlavne pre ďal�ie vzdelávanie učiteľov chémie veľkú bu-
dúcnosť. Ťa�isko v�ak spočíva vo virtuálnych predná�kach 
a seminároch, preto�e laboratórne cvičenia sú touto formou 
nerealizovateľné. Uvedené skúsenosti aplikujeme v novom 
projekte KEGA 3/6301/08 Vzdelávanie učiteľov chémie 
a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udr�a-
teľného rozvoja formou blended learning.  
 
Táto práca vznikla za podpory  grantu KEGA č. 3/6301/08  
M�  SR . 
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ON-LINE MOLEKULÁRNÍ VIZUALIZACE  
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martin.slavik@tul.cz 
 

Vizualizace představuje: pou�ití počítačem podporované, 
interaktivní obrazové reprezentace dat rozvíjející poznání1, 
analogicky se molekulární vizualizace zabývá reprezentací 
chemických struktur. Chemické struktury je mo�né znázornit2 
pomocí: papíru; fyzických modelů a počítačové vizualizace. 

Nevýhody2 počítačové vizualizace minimalizuje pou�ití 
Java appletů3 ve spojení s: WWW stránkami nebo lépe e-
learningovým systémem. Vhodná je kombinace volně dostup-
ného vizualizačního appletu �Jmol�4 a e-learningového systé-
mu �Moodle�5. 

�Jmol� je vizualizační nástroj, umo�ňující: interaktivní 
manipulaci se strukturou pomocí: 1) ovládacích prvků na 
webové stránce, 2) my�i; 3) menu; 4) příkazů vlo�ených do 
konzole. Dal�í výhodami jsou: rozhraní v če�tině; podpora 
velkého mno�ství vstupních formátů, včetně �Chemistry Mar-
kup Language � CML�; podpora měření; vlastní programova-
cí jazyk; zobrazovací modely; barevná schémata; znázornění 
vodíkových i disulfidických můstků, molekulových povrchů 
s projekcí; vibračních módů molekul, dipólových momentů, 
orbitalů, krystalových mří�ek, výběr částí struktury pomocí 
�olíkového zápisu; popisky; tvorba interaktivních animací 
s doprovodným textem a minimální velikostí; podpora 3D 
zobrazení s pou�itím barevných brýlí4. 

�Moodle� podporuje pou�ití �Jmolu� ve formě: studijní-
ho materiálu (snadno modifikovatelné zobrazení jedné struk-
tury) a filtru (automatické zobrazení souboru s chemickou 
strukturou vlo�eného do jakékoli aktivity � test, předná�ka, 
slovník, kří�ovka�). Tato roz�íření lze stáhnout z webu Mod-
le5 jako �Jmol filter� a �Jmol resource type�.  

Ale nejen to, �JME molecule design question�5 dovoluje 
testovat správnost struktury vytvořené studentem. Ve spojení 
s applety pro zpracování experimentálních dat, manipulaci se 
spektry a simulaci je tak mo�né získat komplexní prostředí 
pro on-line výuku chemie. 
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771 46 Olomouc, b Pedagogická fakulta Univerzity Palacké-
ho, �i�kovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
jitka.souckova@centrum.cz 
 

Z důvodu modernizace a inovace výuky na Přírodově-
decké fakultě UP v Olomouci byla vytvořena webová aplika-
ce, která by měla pomoci pedagogům na základních, středních 
i vysokých �kolách. Vyučujícím se dostává do rukou nástroj, 
pomocí něho� mohou tvořit a zadávat studentům po internetu 
domácí úkoly, zkou�ky, různé typy soutě�í a evaluačních 
�etření a zároveň kontrolovat a usměrňovat průběh jejich stu-
dia. Funkčnost tohoto nově vytvořeného programu byla pro-
věřena na pilotní verzi vědomostní soutě�e s názvem �12×12� 
určené pro studenty UP oboru chemie1, která probíhala od září 
do prosince roku 2007 a následně Soutě�í o Cenu firmy TE-
VA uskutečněné v březnu roku 2008.  

Příspěvek se věnuje vyu�ití popsaného webového pro-
gramu k přípravě programovaných učebnic vyu�itelných ve 
výuce elektrochemie na katedře analytické chemie. Tato kuri-
kulární podpora vyu�ívá v�ech zásad programovaného učení2, 
které vedou k aktivizaci studentů, k zintenzivnění jejich práce 
a zefektivnění vyučovacího procesu. Učebnice s učebními texty 
zaměřenými na teoretické základy vybraných elektroanalytic-
kých metod (např. chronopotenciometrie, voltametrie) je vhod-
ným vyučovacím prostředkem při samostudiu, ale také při pří-
pravě na laboratorní cvičení v rámci elektrochemie. Studentům 
by měla slou�it k ověření jejich dosavadních znalostí 
a k okam�itému doplnění případných neznalostí v dané oblasti.  

V připravené prezentaci budou prezentovány ukázky 
z vybraných elektrochemických metod vytvořené učebnice, 
podrobněji prodiskutovány výhody a nevýhody pou�ité kuri-
kulární podpory a její přínos k rozvoji výuky na Přírodově-
decké fakultě UP.  
  
Autoři děkují grantu M�MT NVP II č. 2E08021 a č. 2E06029 
za finanční podporu. Poděkování patří také P. Hasilovi a M. 
Fe�arovi za vytvoření prostředí výukového programu a M. 
Vrbasovi za tvorbu grafiky k tomuto programu. 
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S rozvojem mo�ností výpočetní techniky se zvy�uje 
i význam a vyu�ití matematického modelování při návrhu 
a optimalizaci průmyslových zařízení. Vyu�ití matematického 
modelování přiná�í významné úspory nákladů a rovně� umo�-
ňuje sledovat lokální jevy, které jsou jen stě�í postihnutelné 
experimentálně. Lze jej s výhodou vyu�ít rovně� ve výuce 
jako názornou pomůcku při studiu chemických procesů 
a jednotlivých fyzikálně-chemických dějů na základě změn 
parametrů systému. Nezbytná znalost základních metod nu-
merické matematiky a časová náročnost konstrukce matema-
tických modelů bě�nými programovacími prostředky 
(MATLAB, FORTRAN) jsou příčinou toho, �e se výuka ma-
tematického modelování doposud omezovala pouze na úzce 
zaměřené předměty. V současné době v�ak ji� existují specia-
lizované simulační programy zalo�ené na moderních víceúče-
lových metodách numerické matematiky. Tyto programy 
nabízejí u�ivatelsky příjemné prostředí a proceduru navrhová-
ní modelu zjednodu�ují pouze na nezbytné operace. Značně se 
tak redukuje rutinní časově náročné psaní základního kódu 
a studenti se mohou soustředit na podstatu studovaného pro-
blému. Práce v tomto prostředí v�ak rovně� vy�aduje detailní 
pochopení  modelového systému a jeho matematického popi-
su.   

Za přispění Fondu rozvoje vysokých �kol M�MT ČR byl 
zakoupen na ÚAT V�CHT Praha simulační program COM-
SOL MultiphysicsTM (CM)1,2 a výuka práce s tímto progra-
mem byla implementována do osnov předmětů magisterských 
studijních oborů "Elektrochemické in�enýrství" 
a "Membránové procesy". Přednost CM oproti jiným komerč-
ně dostupným programům spočívá v jeho univerzálnosti 
umo�ňující simulaci procesů �irokého spektra technických 
oborů. CM byl vybrán rovně� z důvodu výhodné licenční 
politiky dodavatele činící tento software cenově dostupným. 
V rámci tohoto příspěvku autoři nastíní způsob implementace 
CM do výuky zmíněných předmětů a první zku�enosti získané 
v průběhu prvního roku výuky. 
 
Tato práce vznikla za podpory M�MT ČR v rámci Fondu 
rozvoje vysokých �kol, grant č.: 1282. 
 
LITERATURA 
  1.  COMSOL Multiphysics, www.comsol.com. 
  2. William B. J. Zimmermann: Process Modelling and Si-

mulation with Finite Element Methods, World Scientific 
Publishing Co. Pte. Ltd. (2004). 

 
 
 



Chem. Listy 102, 636−644 (2008)                                                                                                                         Sekce 5 − předná�ky 

644 

5L-17 
MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN VE �KOLNÍ  
CHEMICKÉ LABORATOŘI 
 
PETR KOLOROS 
 
Gymnázium Pierra de Coubertina, 390 01 Tábor 
koloros@gymta.cz 
 

Chemická instrumentace ve �kolní chemické laboratoři 
na úrovni základních a středních �kol byla do nedávné doby 
jen zbo�ným přáním mnoha vyučujících. Jediným funkčním  
přístrojem byly dvouramenné laboratorní váhy. I kdy� se 
okolo devadesátých let nechaly získat i relativně dobré me-
chanické předvá�ky nebo i poloautomatické analytické váhy, 
acidimetry, případně spektrofotometr  Spekol, byly to vět�i-
nou pro �kolu �patně vyu�itelné přístroje. Důvodem byla ná-
ročná příprava, obsluha i téměř neexistující servis. Vět�inou 
nebyly k dispozici ani návody na pou�ití a údr�bu.  Dal�í 
překá�kou byly rozměry přístrojů a jejich hmotnost. Byl to 
tedy pro �kolu �Danajský dar�, a to  i kdy� byly různými or-
ganizacemi nabízeny zdarma.  

V posledních několika letech se zlevněním elektroniky 
situace rychle změnila. Různé typy elektronických předvá�ek 
vhodných pro �kolu s vá�ivostí 200−300 g a citlivostí 0,1 g 
lze koupit asi za dva tisíce korun. Za trojnásobek ceny je mo�-
né pořídit druhé desetinné místo, tedy citlivost 0,01 g. Podob-
ným vývojem pro�ly nyní u� digitální teploměry, které se 
cenově pohybují okolo 500 Kč. Kvůli ceně pohybující se 
v relaci desetitisíců Kč v�ak  stále je�tě nejsou přístupné foto-
metry, které, z hlediska nenáročných metod, by byly pro �koly 
obzvlá�tě vhodné. 

 Výsledek: pro �kolní vyu�ití má být přístroj malý, kom-
paktní, přenosný s robustním ovládáním s men�ími nároky na 
přesnost a v cenové relaci okolo tisíce Kč, aby bylo mo�no 
koupit více kusů.  

Příkladem je vyu�ití kapesního pHmetru HANNA HI 
8424 a tu�kových konduktometrů DIST 5 a DIST 6  při hod-
nocení vod např. povrchových vod. Je to měření pH, vodivosti  
[mS cm−1] a [µS cm−1] a mno�ství rozpu�těných látek [ppt] 
a [ppm]. Dal�í vyu�ití je jako milivoltmetr při elektrochemic-
kých experimentech. 

Jako standard slou�í dostupné údaje o kvalitě zkoumané 
vody z ověřených zdrojů. 
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