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Školní pokus je ve výuce chemie naprosto nezastupi-

telný. Bohužel rozsah experimentální činnosti tomu ve 
školní praxi často neodpovídá. Jednou z cest, jak zabránit 
tomuto negativnímu trendu, je inovace didaktických postu-
pů.  

Provádění reálných experimentů je náročné jak po 
stránce metodické, tak po stránce materiální, bezpečnostní 
a v neposlední řadě i organizační.  

Pro snadnější zařazení chemických pokusů do výuky 
jsme se pokusili vytvořit jejich digitalizovanou video-
databázi. Výsledky projektu jsou volně dostupné 
(freeware) na webových stránkách katedry aplikované 
chemie ZF JU v sekci Oddělení didaktiky chemie1.  

Způsob zpracování by měl umožnit učiteli efektivněj-
ší výklad probírané látky prostřednictvím detailních záběrů 
průběhu popisovaných reakcí. Zároveň však není vylouče-
no ani využití v dalších fázích výuky a zejména samostu-
dia. Důležitý je také motivační efekt, který s sebou přináší 
digitální projekce.  

Cílem projektu bylo vytvořit didaktickou pomůcku 
usnadňující názornou prezentaci učiva chemie, která ušetří 
nejen materiální prostředky potřebné na provedení reálné-
ho experimentu, ale především čas nutný na jeho přípravu 
a provedení, přičemž odpadají také bezpečnostní rizika.  

Školní pokusy jsou na uvedených stránkách dostupné 
od března roku 2004. V současné době jsou tvořeny sedmi 

kapitolami. Každá kapitola databáze představuje samostat-
ný projekt, který vznikl v rámci řešení diplomové práce 
studentek Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity 
v Českých Budějovicích. V letech 2004 až 2006 byly vy-
pracovány oddíly zaměřené na výuku obecné a anorganic-
ké chemie (celkem 59 pokusů).  

V letech 2010 až 2011 byla databáze doplněna o kapi-
toly s pokusy z organické chemie, biochemie a makromo-
lekulární chemie. Přibylo celkem 52 pokusů, takže 
v současnosti je k dispozici 111 experimentů. Celková 
délka videí je téměř čtyři a půl hodiny.  

Pokusy jsou doplněny návody na jejich provedení, 
vysvětlením principu a případně doprovodnými otázkami 
a úkoly, které naznačují možné didaktické využití. Video 
lze jednoduše přepnout do „fullscreen“ módu, což lze pro-
vést například tak, že najedeme kurzorem na obrazovku 
videa a dvakrát klikneme levým tlačítkem myši. Videozá-
znam lze v libovolném okamžiku zastavit a podrobně ko-
mentovat, a to i u procesů, jejichž průběh je při reálném 
experimentu tak rychlý, že ho lze jen obtížně sledovat. Pro 
frontální výuku doporučujeme užít dataprojektor. Ten 
umožní žákům lépe sledovat daný jev, který je prezento-
ván ve zvětšeném měřítku.  

Závěrem je však nutno zdůraznit, že tato forma pre-
zentace učiva v žádném případě nemůže nahradit v plném 
rozsahu všechny funkce reálného chemického experimen-
tu.  
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