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ABSTRAKT 

Toto téma pro zpracování závěrečné práce jsem si vybrala, protože mě zajímají 

chemické reakce pod mikroskopem. Mikroskopování mě baví a zajímalo mě, jak 

různé látky po sublimaci vykrystalizují. Krystaly u provedených pokusů nelze 

vidět pouhým okem. Po provedení pokusů jsem zjistila, že každá látka po 

krystalizaci vypadá úplně jinak. Sublimaci jsem prováděla u kávy a černého čaje, 

jódu, acylpyrinu, kyseliny benzoové a naftalenu. Také jsem prováděla krystalizaci 

u modré skalice, a to dvěma způsoby. U jednoho způsobu byly krystaly vidět 

pouhým okem a u druhého pod mikroskopem, záleží na způsobu provedené 

krystalizace. 

Tato závěrečná práce je napsaná za účelem jejího využití v hodinách chemie, jako 

protokoly k předložení v praktickém cvičení žákům nebo při předvádění pokusů. 

Protokoly obsahují pracovní postup a náhled na krystaly pod mikroskopem. 

Klíčová slova: chemie, mikroskop, mikroskopování, preparát, podložní sklíčko, 

chemikálie, pokus, experiment, žáci, výuka, učitel. 

 

 

 

ABSTRACT 

The theme for processing thesis I chose because I was interested in chemical 

reactions under a microscope. Microscopy amuse me, and I wondered how 

different substances crystallize after sublimation. Crystals in experiments carried 

out can not be seen with the naked eye. After the experiment, I found that each 

substance was crystallized looks completely different. Sublimation I carried with 

coffee and black tea, iodine, aspirin, benzoic acid and naphthalene. I also 

performed with copper sulfate crystallization, and in two ways. In one method, the 

crystals were visible with the naked eye and under the microscope at the second, 

depending on the manner in crystallization. 



This final work is written for the purpose of its use in chemistry lessons, such as 

protocols for submission in the practical training to pupils or performing 

experiments. The logs include workflow and insight into crystals under the 

microscope. 

Keywords: chemistry, microscope, microscopy, preparation, slide, chemicals, 

experiment, students, teaching, teacher. 
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ÚVOD 

Chemické pokusy jsou zajímavé samy o sobě, ale některé reakce, ať už jejich 

průběh nebo výsledný produkt, nelze vidět pouhým okem. Pokud je možnost 

„neviditelné“ udělat viditelným, je chemický pokus ještě zajímavější. Člověk totiž 

vlastně vůbec netuší, co od reakce má čekat, co má vidět, ani co má pod 

mikroskopem hledat.  

Cílem téhle práce je využití praktické části v chemii jako výukový materiál. Práce 

obsahuje soubor protokolů s popisem postupu při práci a konečný výsledek jak má 

produkt vypadat. Práce ukazuje u všech jednotlivých pokusů, to co se má pod 

mikroskopem hledat. 

Jako učební materiál byly k této práci vypracovány protokoly. Protokoly obsahují 

popis pracovního postupu, seznam veškerých chemikálií, seznam pomůcek pro 

každý pokus a ukázku jak by měl preparát pod mikroskopem vypadat. Tyto 

protokoly jsou nahrány na CD, které je součástí práce. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MIKROSKOPOVÁNÍ 

1.1 Mikroskop 

Nazýváme ho také drobnohled. Jde o přístroj, který nám umožňuje sledovat 

objekty, které nelze vidět pouhým okem. 

1.2 Historie mikroskopu 

Mikroskop známe více než 400 let. Silné čočky, které se používaly ke zkoumání 

drobných objektů, se používaly již ve starověku. Vynález mikroskop není 

připisován jen jedné osobě. Jako první sestrojil použitelný mikroskop Zacharias 

Jansen kolem roku 1590 v Nizozemsku. Italský astronom Galileo Galilei vylepšil 

Jansenův vynález a začal jej používat na vědecké účely.  

Jako jeden z prvních používal mikroskop na pozorování drobných žijících tvorů 

Holanďan Anton van Leeuwenhoek. Vymyslel, jak vybrousit čočky a jak je 

sestavit a upevnit, aby tvořili silný zvětšovací efekt. Jako první popsal krevní 

buňku. 

Anglický fyzik a chemik Robert Hooke vymyslel složený mikroskop s více 

čočkami v roce 1665. Do té doby byly mikroskopy pouze jedno čočkové, což byla 

značná nevýhoda při pozorování. [1] 

1.3 Popis mikroskopu 

Okulár je optický člen pro vhled do mikroskopu. Může mít různé hodnoty 

zvětšení nebo být i vybaven motivem (ukazovací jehla, kříž, kříž se stupnicí, síťka 

apod.). Obvykle bývá mikroskop vybaven okulárem WF 10x. Tubus 

okuláru slouží ke vložení okuláru do správné pozice. Hlavice je monokulární 

(díváme se na preparát jedním okem). Držák preparátu je pérový. Některé 

modely bývají vybaveny buď křížovým vodičem preparátu, nebo přímo křížovým 

stolem, které zajistí pohodlný a přesný posun preparátu pod objektivem a zlepší 

orientaci v preparátu. Makro zaostřování zajišťuje hrubé zaostření preparátu. 

Mikro zaostřování umožňuje precizní doostření preparátu (některé modely mají 

makro i mikro zabudováno v jedné ose, v tom případě mluvíme o makro a mikro 
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zaostřování). Kolektor osvětlení soustřeďuje paprsky světla. Kondenzor pomáhá 

měnit kontrast obrazu (může být vybaven clonou a držákem pro vkládání filtrů). 

Objektivy jsou optické členy s různými hodnotami zvětšení. Otočná hlavice pro 

objektivy slouží jako nosič objektivů, slouží k jejich snadné záměně. [2] 

 

 

Obrázek 1: Popis mikroskopu 

 

1.4 Druhy mikroskopů 

Optický mikroskop 

V optickém mikroskopu je obraz zvětšován dvěma sadami spojených čoček – 

objektivem a okulárem. V biologii se využívají objektivy různé síly (různé 

zvětšovací schopnosti). Okulár zvětšuje pouze obraz, který udává objektiv. [3] 

Fluorescenční mikroskop 

Tento mikroskop využívá ultrafialové paprsky, z elektrických obloukových lamp 

nebo ze rtuťových výbojek, které způsobí světélkování preparátu v mikroskopu. 

1 – okulár 

2 – tubus okuláru 

3 – hlavice 

4 – rameno mikroskopu 

5 – držák preparátu 

6 – makro zaostřování 

7 – mikro zaostřování 

8 – základna (noha) mikroskopu 

9 – kolektor osvětlení 

10 – kondenzor 

11 – pracovní stolek 

12 – objektivy 

13 – otočná hlavice pro objektiv 
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Při tomto osvětlení lze pozorovat částice průměru asi setiny mikronu, ale nelze 

rozeznat jejich tvar. [3] 

Ultramikroskop 

Ultramikroskop je pro zobrazení těch nejmenších částic. Je potřeba místo 

světelných paprsků použít proudy elektronů, které se uvolňují ze žhavých kovů 

uvedených na záporný potenciál. Pracuje tím, že proud elektronů prochází 

elektromagnetickými čočkami, tj. elektromagnetickým polem, které umožňují 

měnit směr pohybu elektronů. [3] 

Elektronový mikroskop 

Tento mikroskop pracuje s proudem elektronů ve vakuu. Pracuje tak, že na vzorek 

je posílán tenký svazek elektronů, který postupně dopadá na všechna místa 

vzorku. Odražený paprsek vytváří viditelný obraz, který se pak zobrazuje na 

fluorescenčním stínítku. Jedná se o rastrovací elektronový mikroskop. [3] 

Polarizační mikroskop 

Mikroskop, který je určený pro pozorování vlastností krystalů. Tento mikroskop 

má dvojí polarizační zařízení (analyzátor, polarizátor), v osvětlovacím zařízení a 

v tubusu, které je otočné kolem osy mikroskopu. [3] 

Mikroskop interferenční 

Interferenční mikroskop se využívá hlavně v technické praxi, např. ve 

strojírenství. [3] 

Stereoskopické mikroskopy 

Tyto mikroskopy dávají "trojrozměrný" plastický obraz. [3] 

1.4.1 Mikroskopy podle způsobu pozorování 

Monokulární 

Monokulární mikroskop má jeden okulár, proto slouží k pozorování preparátu 

pouze jedním okem. [4] 
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Binokulární 

Binokulární mikroskop má dva okuláry, proto lze pozorovat preparát oběma 

očima zároveň. Hlavice toho mikroskopu má vlastní zvětšovací soustavu. 

Rozestup okulárů lze přizpůsobit vzdálenosti očí, a také lze upravit dioptrické 

rozdílnosti očí dioptrickým doostřováním. [4] 

1.4.2 Mikroskopy podle chodu paprsků světla 

Mikroskopy pro pozorování v procházejícím světle 

Světlo ze zdroje je přes zrcátko odraženo do kondenzoru, kde je rovnoměrně 

rozloženo a zamířeno na poměrně malou plochu. [4] 

Mikroskop inverzní 

Inverzní mikroskop má optickou soustavu „vzhůru nohama“. To znamená, že 

osvětlovací souprava a kondenzor jsou nad preparátem, zatímco objektivy jsou 

pod preparátem. Mikroskop je určen pro pozorování tkání v kultivačních 

nádobách. [4] 

Mikroskopy pro pozorování v dopadajícím světle 

Určeny pro pozorování objektů, které nepropouštějí světlo. Využívají se např. 

v mineralogii a do této kategorie se řadí také mikroskopy preparační. [4] 

1.4.3 Mikroskopy podle druhu světla či osvětlení 

Mikroskopy pro pozorování ve fázovém kontrastu 

K získání dostatečně kontrastního obrazu lze využít barvení a skutečnost, že 

světelné paprsky procházející prostředím, ve kterém dochází k lomu světla, se 

opožďují (fázový posun). Princip fázového kontrastu vychází z jevů, které 

nastávají při ohybu světelných paprsků na optické mřížce. [4] 

Mikroskopy pro pozorování v temném poli (v zástinu) 

Pozorovaný předmět se osvětluje obvodovými šikmými paprsky. Používají  

se speciální kondenzory nebo clonka s neprůhledným středem. 
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Používá se pro pohyblivé a špatně barvitelné mikro osrganismy, které září na 

temném poli. Preparáty musí být velmi tenké a veškerá optika i sklíčka dokonale 

čistá. [4] 

Mikroskopy pro pozorování v polarizovaném světle  

V okuláru nebo těsně pod ním je uložen polarizační filtr označovaný jako 

analyzátor a pod kondenzorem je umístěn druhý filtr označovaný jako polarizátor. 

Vložíme-li se mezi oba polarizační filtry objekt, který obsahuje látku opticky 

aktivní, dochází k průchodu světla. Optická aktivita se dá přesně odečíst ve 

stupních otáčením jednoho z filtrů. [4] 

1.5 Pracovní postup při mikroskopování 

Zkontrolujeme, jestli je světlo na mikroskopu na minimum a vypnuté, jestli  

je nastaven objektiv na nejmenší zvětšení a snížíme stolek. Zapojíme mikroskop 

do sítě a poté můžeme rozsvítit světlo a zvýšit svit podle potřeby. 

Při pozorování, preparát zakreslíme tužkou, tak aby byl dostatečně velký (udává 

se minimálně 1/3 papíru formátu A4), a nezapomeneme uvést zvětšení (např. 

10x20). Po skončení pozorování uklidíme preparát (nepotřebný materiál 

vyhodíme a umyjeme sklíčka), nastavíme nejmenší přiblížení, světlo dáme na 

minimum, zhasneme světlo a odpojíme ze zásuvky. [5] 

 

1.6 Pracovní postup při přípravě preparátu 

Pečlivě si vyčistíme podložní sklo. Čistíme jej hadříkem, z obou stran současně, 

aby nedošlo ke zlomení skla. Poté si opatrně vyčistíme krycí sklíčko, stejným 

způsobem jako podložní sklo, ale je třeba dávat větší pozor jelikož, krycí sklíčko 

je velice křehké. Na vyčištěné podložní sklíčko kápneme pomocí kapátka do 

středu kapku vody (nejčastěji se jedná o vodu, ale může být jiná látka, např. 

glycerol). Do kapky vložíme vhodně upravený preparát pomocí pinzety. Krycí 

sklíčko přiložíme hranou ke kapce vody. Ta se rozteče podél hrany krycího 

sklíčka, a to potom opatrně a pomalu sklápíme na podložní sklo, tak aby se ve 

vodě mezi sklíčky neudělali žádné vzduchové bubliny. Snažíme se, aby tam nebyl 

žádný vzduch. V případě, že krycí sklíčko vytlačilo vodu, odsajeme ji filtračním 
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papírem. Když je vše v pořádku můžeme dát preparát pod mikroskop a 

mikroskopovat. [6] 

1.7 Mikroskop – Bresser LCD 

Mikroskop používaný pro tuto práci. Jedná se mikroskop, kterým lze fotografovat 

výsledky, což znamená, že lze vyfotit preparát, který pod mikroskopem najdeme. 

Popis 

Jedná se o prosvětlovací mikroskop s výstupem na LCD displej s úhlopříčkou 3,5" 

(90 mm). Vestavěný okulár má zvětšení 12.5x a promítá obraz s rozlišením 5Mpx. 

LCD mikroskop je vhodný pro pozorování preparátů na LCD displeji nebo pro 

pořízení jednoduchých snímků a poté jejich přenesení do PC.  

Bresser LCD je velmi praktický amatérský mikroskop. Je určen především 

začátečníkům či studentům. Má pevné celokovové tělo, křížový stolek usnadňující 

přesné umístění preparátu či široká sada příslušenství. Má dvojité osvětlení 

(spodní průhledové a horní odrazné), které lze libovolně kombinovat a zároveň 

regulovat jeho intenzitu. Velmi jednoduché je pořizování snímků či videosekvencí 

(stiskem jednoho tlačítka), které se ukládají na paměťovou kartu SDHC. 

Fotografie lze pořizovat v maximálním rozlišení 5Mpix (2560x1920pix). [7] 
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Obrázek 2: Mikroskop Bresser LCD 
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2 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY VE VÝUCE CHEMIE 

Definice: „Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v 

širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. 

Zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu.“ [8] 

Rozdělení:  

a) Materiální (učebny + vybavení, didaktická technika, vyučovací pomůcky, 

žákovské pomůcky) 

b) Nemateriální (vyučovací metody, organizační formy, vyučovací zásady) 

2.1 Chemické učebny + vybavení 

Odborná učebna 

Odborná učebna by měla obsahovat veškeré vybavení pro dokonalou a pohodlnou 

výuku, jak pro učitele, tak pro žáky. Jedná se o vybavení, které by mělo umožnit 

přehrání videa, ukázku obrázku a možnost kvalitního vysvětlení teorie. [8] 

Laboratoř 

Laboratoř je místnost, kde se provádějí chemické pokusy. Jedná se praktickou část 

výuky. Měla by být řádně zabezpečena – možnost větrání místnosti a nouzového 

úniku, obsahovat hasicí přístroj, lékárničku a mít řád učebny, který jsou žáci 

povinni dodržovat. Žáci mají umožněn vstup pouze v ochranném oděvu, 

popřípadě v ochranných brýlích, žákyně s dlouhými vlasy by měly mít vlasy 

sepnuté, například kvůli manipulaci s ohněm. 

Laboratorní vybavení: digestoř, výlevky, kahany, chemické pomůcky (např. 

kádinky, zkumavky, váhy, birety, pipety a podobně), pracovní stoly a úschovna 

chemikálií. Zaveden přívod vody a plynu. K některým chemikáliím by žáci neměli 

mít volný přístup a pracovat s nimi pouze pod dohledem učitele. [8] 

Kabinet 

Je to místo pro učitele. V kabinetu chemie by mělo být uloženo drahé zařízení. 

Žáci do něj nemají volný přístup, pouze s učitelem nebo jeho povolením. Možnost 
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práce s počítačem a manipulace s vybavením chemie. Může zde být i úschovna 

materiálů do výuky teoretické části chemie. [8] 
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3 VYUČOVACÍ METODY 

3.1 Podle počtu žáků 

Hromadná výuka je, že všichni žáci řeší individuálně stejný úkol nebo stejnou 

práci. Dále výuka ve skupinách znamená, že žáci se rozdělí do skupin a každá 

skupina žáků má svůj úkol. Jedna skupina řeší úkol vždy společně. Nejběžnější 

výuka je samostatná práce žáků, každý žák řeší svůj úkol, který má zadaný. [9] 

3.2 Metody slovní 

Vyprávění 

Každé vyprávění je s chemickou tématikou. Žáky by mělo zaujmout a k vyprávění 

se mohou i samy přidat. Vyprávění pak dostane zajímavější směr a žáci si z něj 

více zapamatují. 

Vysvětlování 

Učitel by měl vysvětlení podat tak, aby žáci byli schopni jemu rozumět. 

Práce s textem 

Text doplněný obrázkem žáky více zaujme. Dokážou pak jemu více porozumět a 

to, čeho se text týká si pak i lépe přestaví. [9] 

3.3 Názorné metody 

Žáci se mohou podívat, jak chemický pokus vypadá či jak se provádí.  

Chemický experiment 

žáci mají možnost si experiment provést samy. Jedná se o výukovou metodu, 

kterou žáci oceňují a baví je pokusy provádět. Většinou se chemické pokusy 

propojují s teorií z klasických hodin chemie. Teorii pak lépe pochopí a umí si 

představit, o co se v ní jedná. [9] 

3.4 Dovednostně – praktické metody 

Jedná se především o praktickou část výuky. Probíhá většinou v laboratořích, kde 

si žáci, za přítomnosti učitele, mohou vyzkoušet chemický pokus provést. [9] 
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3.5 Metody diskuzní 

Vyznačují se aktivitou všech zúčastněných, kteří se soustředí na dané téma. 

Podstatou je komunikovat s vyučujícím a vyjádřit svůj názor na určitou 

probíranou problematiku. [9] 

3.6 Didaktické hry 

Měly by zahrnovat hravou činnost, fantazii a chemické schopnosti žáků. Žáky by 

měla rychle zaujmout a s radostí se přidávat. Žáci musí být aktivní a zaujatí 

tématem a stylem hry. [9] 
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4 CHEMICKÝ EXPERIMENT 

Experiment je pozorování, ve kterém lze potvrdit nebo vyvrátit určitý poznatek. 

Výsledek již známe předem. Na základě porovnání, tedy můžeme po provedení 

experimentu poznatek potvrdit a, nebo jej vyvrátit. Rozvíjí všechny složky 

poznání a vědomosti jsou trvalejší než při pouhé teorii. 

Experimenty z chemie se většinou provádí v chemických laboratořích, které jsou 

potřebně vybaveny. Některé pokusy, které jsou jednoduché a méně nebezpečné, 

lze na ukázku předvést v běžné učebně. [10] 

4.1 Funkce 

Chemický pokus plní několik funkcí. Kromě základních i rozšiřujících informací, 

které žáci získávají v běžných hodinách teorie, také zprostředkovává zajímavým 

způsobem poznání chemie jako vědy. Zároveň rozvíjí i jejich praktické a 

manuální dovednosti a schopnosti, jelikož mohou žáci také experiment přímo 

připravit, řídit a ovlivňovat, rozvíjí i logické myšlení. [10] 

4.2 Rozdělení chemických experimentů 

4.2.1 Podle toho, kdo experiment provádí 

 Učitel 

 Žáci 

 Žáci ve spolupráci s učitelem [10] 

4.2.2 Podle toho, kde experiment probíhá 

 Demonstrační pokus ve třídě 

 Demonstrační pokus v laboratoři 

 Experimenty žáků v rámci laboratorních cvičení (muže se provádět třeba i 

venku) [10] 

4.2.3 Podle fáze vyučovací hodiny 

 Motivační – motivace výuky 

 Uvádějící – seznámení s novým učivem 
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 Shrnující – zopakování probraného učiva 

 Zkoušecí – klasifikace znalostí a dovedností žáka [10] 

4.2.4 Podle vztahu k poznatkům 

 Zjišťovací – zdroj nových poznatků 

 Dokládající – doplňování již známých poznatků [10] 

4.3 Fáze chemického experimentu 

1. Příprava materiálního zajištění chemického pokusu, tzn. chemikálií, 

laboratorních a ochranných pomůcek. 

2. Provedení experimentu, pozorování dějů a změn během probíhající 

chemické reakce. 

3. Vyhodnocení předchozích pozorování a popis. [10] 

4.4 Demonstrační pokus 

Pokus předvádí učitel. Demonstrační pokus dovoluje vyučujícímu to hlavní. 

Zaujmout žáky tímto pokusem, motivovat je k přemýšlení a nadchnout je pro 

chemii. Tento typ pokusu je nejlepší v kombinaci, třeba s pracovním listem. 

Donutí tak žáky, aby dávali neustále pozor. Své poznatky a řešení, tak musí 

zakreslit nebo zapsat, tak aby byli schopni odpovědět na otázky. [10] 

4.5 Myšlenkový experiment 

Snaží se logicky odvodit důsledek experimentu. Podstatou je se nad prováděným 

pokusem především zamyslet. Cílem je rozhodnout, zda experiment potvrzuje či 

vyvrací teorii. [10] 

4.6 Školní experiment 

Jedná se o činnost žáků nebo učitele. Školní experiment by měl být jednoduchý a 

méně nebezpečný. Školní experiment žáci dokážou provést i samy pomocí 

zadaného postupu a na základě zjištění by měly být schopni mluvit o provedení 

pokusu a o jeho výsledku. Žáci vlastně samostatně poznávají studovanou 

skutečnost. Nejčastěji se školní pokusy využívají individuálně v rámci referátu 
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nebo skupinově v rámci výuky, kdy ale každý žák by měl mít možnost si pokus 

vyzkoušet sám (např. v praktickém cvičení v laboratoři). [10] 

4.7 Chemický experiment v praktické části 

V praktické části jsem prováděla chemické pokusy pod mikroskopem. Využila 

jsem 2 typy chemických experimentů. Jedná se o sublimaci látek a o krystalizaci 

látek. 

4.7.1 Sublimace 

Jedná se o jednu ze základních metod čistění látek. Podstatou této metody je 

přechod látky pevné přímo do látky plynné. Pevná látka za přítomnosti tepla se 

mění do plynného skupenství, opačně se látka plynná po ochlazení mění zpět do 

látky pevné ve tvaru krystalu. Použití sublimace ve srovnání s krystalizací záleží 

na vlastnostech látky. Sublimace má ale oproti krystalizaci značné výhody. Při 

sublimaci nedochází k větším ztrátám a výsledná látka je zbavena všech nečistot. 

Čím je nižší teplota chlazeného prostoru, tím se krystalky vytvářejí menší. Časové 

nároky na provádění sublimace jsou malé. [11] 

Sublimační aparatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 3: Sublimační aparatura 
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4.7.2 Krystalizace 

Krystalizace je operace, při které dochází k vylučování látky z roztoku nebo 

taveniny ve formě krystalů. Jedná se o důležitou metodu čištění pevných látek. 

Částice látky se uspořádají do krystalové mřížky. 

Za varu se vhodné rozpouštědlo nasytí příslušnou látkou. Po vychladnutí vzniklé 

krystaly jsou čistší.  

Podmínkami krystalizace je překročení křivky rozpustnosti nebo vytvoření 

krystalových zárodků naočkováním. Existují různé druhy krystalizace. Lze 

provážet chlazením. Jeden způsob je krystalizace volná, kdy se roztok nechá 

vykrystalizovat více dnů. Vznikají krystaly velké, ale je jich méně. Druhý způsob 

je krystalizace rušená. Roztok se ihned schladí proudem studené vody. Vzniklé 

krystaly jsou drobnější a je jich více. [12] 

 

Graf krystalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křivka rozpustnosti slouží k rozpustnosti látek. Graf má 3 oblasti. Oblast stabilní, 

kde nedochází ke krystalizaci, protože roztok je nenasycený. V oblasti 

metastabilní nevznikají krystaly samovolně, ale při naočkování roztoku, krystaly 

rostou. V labilní oblasti probíhá samovolná krystalizace. [12] 

Obrázek 4: Krystalizační křivky 
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5 MOTIVACE ŽÁKŮ K VÝUCE CHEMIE 

Na motivaci žáků k učení se lze dívat dvojím smyslem 

1. Učitel prostřednictvím motivace zvyšuje efektivitu učení, pracuje s 

motivační sférou žáka tak, aby vzbudil jeho zájem o školu o vyučování. 

2. Učitel musí současně tuto motivační sféru žáka dále rozvíjet, kultivovat ji, 

zakládat nové motivy apod. [13] 

5.1 Druhy motivace 

Vnitřní motivace 

 učení motivované zájmem a zvědavostí  

 snaha pracovat pro svoje vlastní uspokojení  

 preference nových a flexibilních činností 

 snaha pracovat samostatně a nezávisle 

 preferování vnitřních kritérií úspěchu a neúspěchu v práci 

Vnější motivace 

 učení motivované snahou získat dobré známky 

 snaha pracovat pro uspokojení učitele nebo rodiče 

 upřednostňování lehkých a jednoduchých činností 

 závislost na pomoci učitele 

 orientace na vnější kritéria posouzení výsledků [13] 

5.2 Motivace učitelem 

Jeden z nejdůležitějších faktorů je charakter a styl výuky učitele. Učitel by měl 

žáky zaujmout svým výkladem a vysvětlováním. Nejlepší je výuku občas zpestřit, 

například videem, aby v hodinách nešlo jen o pouhé psaní zápisů a poslouchání 

výkladu učitele. Jednou z největších motivací je pochvala a hodnocení za jeho 

aktivitu od vyučujícího. Žáci potřebují vědět, že práce v hodinách a učení není 

zbytečné, proto by měl učitel žáky zaujmout a dát jim najevo, jak moc oceňuje 

jejich práci a snahu. [14] 
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5.3 Styl práce v hodinách 

Žáci ocení změnu ve výuce, než pouhé sezení v lavicích. Učitel tak může volit jak 

samostatnou tak i týmovou práci. Při samostatné zodpovídá každý žák sám za 

sebe. Samostatný úkol lze vypracovávat v hodinách nebo doma jako domácí úkol, 

záleží na zadání učitele. Samostatná práce by měla být pro žáka chytlavá a 

zajímavá a měl by jí vypracovávat s radostí a zaujetím. Žák uvítá možnost výběru 

tématu, ke kterému má nejblíže. Při týmové práce zodpovídá celá skupina žáků za 

jeden konkrétní úkol. Žáci ocení změnu ve výuce, a to, že si mohou navzájem 

pomáhat. Týmové skupiny by měly být voleny tak, aby se každý žák v týmu 

zapojil. [14] 

5.4 Využití teorie 

Jedná se například o praxi nebo praktické cvičení. Žáci, by měly být schopni 

využít teorii v praxi. Učitelé nejčastěji vymýšlejí úkoly zajímavé, tak aby jeho 

vypracování žáky zaujalo. Většinou se jedná o zajímavou a učenlivou teorii a žáci 

pak vypracovávají praktický úkol se zvědavostí a chtíčem si to vyzkoušet. [14] 

5.5 Exkurze 

Vůbec nejlepší řešení jak žákům představit teorii je zařídit exkurzy v oboru. Žáci 

danou teorii uvidí přímo v provozu. Tato metoda je skvělá motivace a žáci si tak 

lépe zapamatují teoretickou část daného tématu.  

5.6 Chemický experiment 

Žáky motivuje, protože to, co se naučí v teoretických hodinách, si mohou 

praktický vyzkoušet. U bezpečnějších pokusů žáci využijí teorii v praxi. 

Chemický experiment je motivuje, aby se naučili teorii. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část byla prováděna v chemické laboratoři Masarykovy střední školy 

zemědělské a vyšší odborné školy v Opavě, a to v době od ledna 2015 do září 

2015. 

U všech pokusů byl využit mikroskop Bresser LCD, kterým byly pořízeny také 

fotografie. Byly provedené pokusy typu sublimace a krystalizace.  

Při sublimaci látek byly využity pomůcky ze školní laboratoře a to, elektrický 

vařič, Petriho misky, lžička, vata a kostky ledu. Látky, které jsem využila v této 

práci, musejí podléhat sublimaci. Jedná se tedy o kofein, jod, naftalen, kyselinu 

benzoovou a acylpyrin neboli kyselinu acetylsalicylovou. 

Při krystalizaci látek byly využity pomůcky také ze školní laboratoře. Plynový 

kahan, kádinky, stojan (trojnožka) a síťka, krystalizační misky a kostky ledu. 

Krystalizace byla provedená u modré skalice neboli u pentahydrátu síranu 

měďnatého. 

Cílem praktické části je její využití v praktických hodinách chemie. Jsou 

vytvořeny protokoly se zadáním a ukázkami, které lze předložit žákům jako 

zadání práce. Tyto protokoly jsou součástí práce na CD disku. 
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7 SUBLIMACE 

Skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání 

pevné látky. Tedy bez průchodu kapalnou fází. 

7.1 Pokus 1: izolace kofeinu z kávy a černého čaje 

Kofein patří mezi alkaloidy s purinovou strukturou. Kofein je bílá krystalická 

látka s hořkou chutí, která vytváří jehlicovité útvary. Je v 1-2% obsažen 

v kávových zrnech a kakaových bobech. Thein je obsažen ze 3-5% v čaji, 

konkrétně v listech čajovníku.  

Pomůcky: mikroskop, elektrický vařič, 2 Petriho misky, lžička, vata, kostky ledu 

Chemikálie: rozemletá zrna kávy, černý čaj 

Postup:  

1. Na Petriho misku nasypeme malou lžičku lístků černého čaje, zeleného čaje, 

nebo rozemletých zrn kávy a přikryjeme ji druhým dílem.  

2. Pozvolna zahříváme, aby se odpařila přítomná vlhkost.  

3. Pomalu a mírně zahříváme na elektrickém vařiči asi na 185°C. 

4. Když se začne projevovat sublimace bílé látky, vrchní díl misky musíme 

chladit chomáčkem vaty s kostkou ledu.  

5. Po vychladnutí můžeme vzniklé jehlicovité krystalky kofeinu pozorovat pod 

mikroskopem.  
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Ukázky krystalů po sublimaci kofeinu z kávy: 

 

 

 

  

Obrázek 5: Izolace kofeinu z kávy, zvětšení 10x 

Obrázek 6: Izolace kofeinu z kávy, zvětšení 4x 
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Ukázky krystalů po sublimaci kofeinu z čaje: 

 

  

 

 

Obrázek 7: Izolace kofeinu z černého čaje, zvětšení 10x 

Obrázek 8: Izolace kofeinu z černého čaje, zvětšení 40x 
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7.2 Pokus 2: sublimace jodu 

Jod je šedočerná, kovově lesklá, tuhá látka, která již za normální teploty 

sublimuje. Po sublimaci tvoří tmavě fialové destičkovité krystaly. 

Pomůcky: mikroskop, elektrický vařič, 2 Petriho misky, lžička, vata, kostky ledu 

Chemikálie: směs jodu s pískem 

Postup: 

1. Na Petriho misku nasypeme lžičku jodu s pískem a přikryjeme druhým dílem 

Petriho misky. 

2. Pozvolna zahříváme na elektrickém vařiči, aby se odpařila přítomná vlhkost.  

3. Sublimace se začne projevovat asi v 90°C, vrchní díl musíme začít chladit 

chomáčem vaty s kostkami ledu. 

4. Po vychladnutí můžeme vzniklé krystalky jodu pozorovat pod mikroskopem. 
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Ukázky krystalů po sublimaci jodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Krystaly jodu, zvětšení 10x 

Obrázek 10: Krystaly jodu, zvětšení 40x 
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7.3 Pokus 3: sublimace acylpyrinu 

Kyselina acetylsilacylová je farmaceutický přípravek, acylpyrin. Za normální 

teploty bílá krystalická látka, mírně rozpustná ve vodě na slabě kyselý roztok. 

Pomůcky: mikroskop, elektrický vařič, 2 Petriho misky, lžička, vata, kostky ledu 

Chemikálie: rozdrcená tableta acylpyrinu s pískem 

Postup: 

1. Na Petriho misku nasypeme lžičku rozdrceného acylpyrinu s pískem a 

přikryjeme druhým dílem Petriho misky. 

2. Pozvolna zahříváme na elektrickém vařiči, aby se odpařila přítomná vlhkost.  

3. Sublimace se začne projevovat asi ve 100°C. Vrchní díl po celou dobu 

chladíme chomáčkem vaty s kostkami ledu. 

4. Po vychladnutí můžeme vzniklé krystalky acylpyrinu pozorovat pod 

mikroskopem. 
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Ukázky krystalů po sublimaci acylpyrinu: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 11: Krystaly acylpyrinu, zvětšení 10x 

Obrázek 12: Krystaly acylpyrinu, zvětšení 40x 
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7.4 Pokus 4: sublimace kyseliny benzoové 

Kyselina benzoová je za normálních podmínek bezbarvá až bílá krystalická látka. 

Jedná se o slabou kyselinu. 

Pomůcky: mikroskop, elektrický vařič, dvě Petriho misky, lžička, vata, kostky 

ledu 

Chemikálie: kyselina benzoová s pískem 

Postup: 

1. Na Petriho misku nasypeme lžičku kyseliny benzoové s pískem a přikryjeme 

druhým dílem Petriho misky. 

2. Pozvolna zahříváme na elektrickém vařiči, aby se odpařila přítomná vlhkost.  

3. Sublimace se začne projevovat asi v 95°C. Vrchní díl po celou dobu chladíme 

chomáčkem vaty s kostkami ledu. 

4. Po vychladnutí můžeme vzniklé krystalky kyseliny benzoové pozorovat pod 

mikroskopem. 
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Ukázky krystalů po sublimaci kyseliny benzoové: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13: Krystaly kyseliny benzoové, zvětšení 10x 

Obrázek 14: Krystaly kyseliny benzoové, zvětšení 40x 
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7.5 Pokus 5: sublimace naftalenu 

Naftalen je bílá, krystalická, aromatická, těkavá, hořlavá, zdraví škodlivá látka se 

slabě narkotickými účinky. 

Pomůcky: mikroskop, elektrický vařič, 2 Petriho misky, lžička, vata, kostky ledu 

Chemikálie: naftalen s pískem 

Postup:  

1. Na Petriho misku nasypeme lžičku naftalenu s pískem a přikryjeme druhým 

dílem Petriho misky. 

2. Pozvolna zahříváme na elektrickém vařiči, aby se odpařila přítomná vlhkost.  

3. Sublimace se začne projevovat asi v 95°C. Vrchní díl po celou dobu chladíme 

chomáčkem vaty s kostkami ledu. 

4. Po vychladnutí můžeme vzniklé krystalky naftalenu pozorovat pod 

mikroskopem. 
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Ukázka krystalů po sublimaci naftalenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Krystal naftalenu, zvětšení 40x 

Obrázek 16: Krystal naftalenu, zvětšení 10x 
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8 KRYSTALIZACE 

Difúzní operace, při které dochází k vylučování látky z roztoku nebo taveniny ve 

formě krystalů. 

8.1 Pokus 1: krystalizace modré skalice 

Modrá skalice neboli pentahydrát síran měďnatý v bezvodém stavu tvoří bílý 

prášek, který s přijímáním vody modrá. 

Pomůcky: kádinka, stojan (trojnožka), síťka, plynový kahan, krystalizační misky, 

pro krystalizaci urychlenou kostky ledu 

Chemikálie: Pentahydrát síranu měďnatého CuSO4 · 5 H2O (tzv. modrá skalice) 

a) Krystalizace skalice modré - urychlená 

Postup:  

1. Do kádinky nalijeme asi 50ml vody. 

2. Kádinku postavíme na síťku ležící na stojanu. Za stálého míchání a 

zahříváním teplotou 60°C přidáváme skalici do vody, dokud se 

nepřestane rozpouštět.  

3. Když máme nasycený roztok, přelijeme jej do krystalizační misky a 

prudce misku ochladíme ledem. 

4. Ponecháme chvíli ochlazovat na ledu a poté můžeme pod 

mikroskopem sledovat krystaly skalice modré. 

b) Krystalizace skalice modré – volná 

 Postup: 

1. Do kádinky nalijeme asi 50ml vody. 

2. Kádinku postavíme na síťku ležící na stojanu. Za stálého míchání a 

zahříváním teplotou 60°C přidáváme skalici do vody, dokud se 

nepřestane rozpouštět.  

3. Když máme nasycený roztok, přelijeme jej do krystalizační misky a 

ponecháme několik hodin (až týden) v klidu. 

4. Po vykrystalizování můžeme krystaly pozorovat pouhým okem. 
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Ukázka krystalů po urychlené krystalizaci modré skalice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 17: Krystal skalice modré po urychlené krystalizaci, zvětšení 

40x 

Obrázek 18: Krystaly skalice modré po urychlené krystalizaci, zvětšení 

10x 
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Ukázka krystalů po volné krystalizace modré skalice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Krystal skalice modré po volné krystalizaci 

Obrázek 20: Krystal skalice modré po volné krystalizaci 



Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava  

43 

 

ZÁVĚR 

Závěrem téhle práce je 6 chemických pokusů. Jedná se vytvoření krystalů. Jelikož 

krystaly těchto látek nelze vidět pouhým okem, zkoumala jsem vytvořené krystaly 

na sklíčku pod mikroskopem. Prvním pokusem byla izolace kofeinu z kávy a 

černého čaje, kde jsem zjistila podle výsledných fotek z mikroskopu, že káva 

obsahuje více kofeinu než černý čaj. Druhým pokusem byla sublimace jódu. 

Třetím pokusem byla sublimace acylpyrinu. Pokusem čtvrtým byla sublimace 

kyseliny benzoové. Pátým pokusem byla sublimace naftalenu. Posledním 

pokusem je krystalizace modré skalice. Při krystalizaci urychlené vznikly drobné 

krystaly a při krystalizaci volné vznikly krystaly větší, které jsou viditelné 

pouhým okem. Celkově je k pokusům zobrazeno 16 fotografií krystalů. 

Ke každému provedenému pokusu byl vytvořen protokol, který obsahuje zadání 

práce, pracovní postup pokusu a foto ukázku jednotlivých krystalů. Tyto 

protokoly mají sloužit v hodinách chemie jako výukový materiál pro žáky pro 

lepší představivost při provádění pokusů. Protokoly jsou součástí závěrečné práce 

nahrané na CD disku. Protokoly lze vytisknout a využít v praktických hodinách 

chemie.  
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