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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je e- learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví 

anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu 

e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto dynamickém odvětví vzdělávání. 

Teoretická část dále obsahuje rešerši současného stavu webu v oblasti výuky českého 

anorganického názvosloví. Krátce je rovněţ prezentován autorský systém Adobe Flash, ve 

kterém byla vytvořena výuková aplikace Názvosloví anorganické chemie. V praktické části 

jsou zpracovány výsledky dotazníku provedeného na vzorku 451 studentů FCH VUT v Brně a 

zanalyzovány chyby studentů získané z databáze systému MOODLE. Závěr praktické části je 

vyhrazen popisu výukového materiálu, který je primárně určen jako doplněk pro výuku 

názvosloví anorganické chemie na FCH VUT v Brně.  

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor's thesis is e- learning and the creation of teaching material 

Nomenclature of Inorganic Chemistry. The theoretical part is dealing with the definitions of 

e-learning, its development and modern trends in this dynamic sector of education. The 

theoretical part contains the current state of Web search in the area of teaching Czech 

inorganic nomenclature. Is also briefly presented Adobe Flash, which was created educational 

applications Nomenclature of Inorganic Chemistry. The practical part presents the results of a 

questionnaire with a sample of 451 students Faculty of Chemistry at Brno University o f 

Technology. The thesis also includes analysis of student’s mistakes. End of the practical part 

is dedicated to the description of learning material, which is primarily designed as a 

supplement for teaching the nomenclature of inorganic chemistry at the chemical faculty in 

Brno. 
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1 ÚVOD 

Exponenciální vývoj informačních technologií v posledních dvaceti letech je 

nepřehlédnutelný.  Počítače a internet se staly nedílnou součástí našich ţivotů a zejména 

mladá generace má k těmto moderním technologiím velmi blízký vztah. Tyto technologie 

umoţnily během relativně krátké doby postupné nahrazování dlouhodobě zavedených 

systémů a tak daly moţnost vzniku dnes běţně pouţívaným e-mailům, e-obchodům, 

e-bankovnictví, e-learningu a mnoha dalším. Právě e- learning prezentující moţnosti 

informačních technologií v oblasti vzdělávání bude předmětem teoretické části této 

bakalářské práce.  

Distanční výuka s vyuţitím internetu a dalších moţností sdílení elektronického obsahu je 

v poslední době velmi rychle rozvíjející se formou výuky. Tento rozvoj je nerozlučně spjat 

s vývojem multimediálních a komunikačních technik a jejich dostupností.  

Úroveň vzdělání populace byla vţdy jedním ze základních parametrů posouzení vyspělosti 

civilizace, navíc přímo souvisela s ţivotní úrovní obyvatel a kulturním bohatstvím národa. 

Lidé uvědomující si důleţitost vzdělání měli snahu rozvíjet své vědomosti, coţ nebylo vţdy 

snadné. Dnešní moţnosti vzdělávání jsou zcela revoluční a to nejen z pohledu kvality 

dostupných výukových materiálů, ale zejména jejich dostupnosti. Polovina českých 

domácností disponuje počítačem s připojením k celosvětové síti Internet. Tato síť je 

nevyčerpatelným zdrojem nejen encyklopedických informací, ale také různých aplikací, často 

dostupných zdarma, umoţňujících pochopení určité látky, resp. podporujících vzdělávání 

uţivatelů této sítě. Jednou z takovýchto aplikací je i program vytvořený v rámci praktické 

části této bakalářské práce. S celosvětovou sítí jsou samozřejmě spojena i četná negativa, 

jejichţ diskuze by byla mimo rámec této práce.  

Snadná dostupnost vzdělání nebyla vţdy samozřejmostí. Bohuţel ani dnes nelze globálně 

prohlásit, ţe kvalitní vzdělávání je dostupné komukoliv a kdekoliv. Je třeba se omezit na 

konstatování, ţe dostupnost vzdělávání je silně závislá na vyspělosti populace a po překročení 

určité technologické úrovně se pro společnost otevírají netušené moţnosti vzdělání resp. i 

dalšího rychlého rozvoje.  
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2 E-LEARNING 

2.1 Vymezení pojmu e-learning 

Termín e-learning je v dnešní době často skloňovaným pojmem. Pro lepší pochopení 

významu slova e- learning je vhodné si toto slovo rozdělit dle naznačení spojovníku na dvě 

části a to na písmeno e, jakoţto první písmeno slova elektronický a learning pocházejícího 

z angličtiny a znamenajícího vzdělávání nebo také učení se. Na základě výše uvedeného lze 

pojem e- learning přetlumočit jako elektronické vzdělávání, coţ je také běţně pouţívaný český 

ekvivalent tohoto termínu.  

Podle Slovníku pojmů z obecné didaktiky je e- learning „jeden z nástrojů v procesu 

vzdělávání vyznačující se aplikací multimediálních technologií (umoţňujících prezentaci 

obrazových, zvukových či textových informací), internetu a dalších elektronických médií 

směřující ke zlepšení kvality vzdělávání“. [1]  

Wikipedie – mnohojazyčná webová encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíţ tvorbě 

spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa, definuje pojem e-learning následujícími 

čtyřmi definicemi.  

 E- learning je výuka s vyuţitím výpočetní techniky a internetu. [2] 

 E- learning je v podstatě jakékoli vyuţívání elektronických materiálních a 

didaktických prostředků k efektivnímu dosaţení vzdělávacího cíle s tím, ţe je 

realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí 

spojován zejména s řízeným studiem v rámci LMS. [3] 

 E- learning je vzdělávací proces, vyuţívající informační a komunikační technologie 

k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a 

pedagogy a k řízení studia. [4] 

 E- learning je forma vzdělávání vyuţívající multimediální prvky - prezentace a texty 

s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci 

s lektorem a spoluţáky, testy, elektronické modely procesů atd. v systému pro 

řízení studia (LMS). [5] 

Z výše uvedených definic je zřejmá neshoda ve vnímání e- learningu. Přestoţe první 

definice e-learningu je pojata velmi obecně, jako jediná přímo spojuje elektronické vzdělávání 

s internetem. Ze znění ostatních definic přímo nevyplývá bezpodmínečná spojitost 

e-learningu nejen s internetem, ale ani s jakoukoliv jinou sítí. Nejednotnost definic je 

důkazem toho, ţe tato technologie se rozvíjí rychleji, neţ teorie popisující toto odvětví 

vzdělávání. Přes jistou rozdílnost jednotlivých vymezení termínu e- learning si lze udělat 

vlastní více či méně přesnou představu o významu tohoto nového pojmu dnešní „e-doby“. 

 E- learning lze chápat jako novou moţnost vzdělávání se, jejímţ cílem není nahradit 

tradiční formu výuky, ale spíše jí doplnit svými moţnostmi, které jsou v běţné klasické výuce 

nereálné. Nesprávně je tento pojem často vnímán jako synonymum pro distanční vzdělávání. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Web
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Jistě, distanční vzdělávání této metody výuky ve většině případů vyuţívá, ale není to 

podmínkou a nelze tyto dva pojmy zaměňovat. Distanční vzdělávání (neboli dálková forma 

studia) je formou výuky na dálku, která umoţňuje studium bez přítomnosti ve vzdělávacím 

zařízení. Naproti tomu e- learning je pojem, omezující se na výuku s vyuţitím elektronických 

prostředků a jeho široké uplatnění je i v prezenční formě studia, kde plní doplňkovou funkci. 

Navíc moţnost pouţití e- learningového kurzu distančně není zároveň podmínkou a 

e-learningová výuka můţe probíhat i v prostorách školy (resp. za fyzické přítomnosti učitele). 

Další chybnou asociací slova e- learning je výuka on- line. Termín on-line znamenající doslova 

na lince podmiňuje přítomnost učitele v reálném čase. Tato podmínka přítomnosti učitele není 

nutná v případě e-learningu obecně, kde je běţně vyuţíván i off- line reţim výuky.  

Vzhledem k výše uvedenému nelze určit nejvýstiţnější a jediné správné vysvětlení pojmu 

e-learning, s jistotou lze pouze tento pojem zobecnit a označit e- learning jako veškerou výuku 

vyuţívající elektronické prostředky.   

2.2 Geneze e-learningu 

Pokud bychom se ohlédli do historie, bylo by moţné spatřit určité prvopočátky e- learningu 

jiţ v době, kdy elektronika byla na úrovni elektroforu – v 18. století. Toto tvrzení se můţe 

jevit na první pohled jako poněkud nesmyslné. Je si ovšem potřeba uvědomit, ţe pokud je 

dnes jako jedna z předností e- learningu vnímána moţnost studia na dálku, první projevy 

zájmu o tuto formu studia jsou datovány právě do doby před asi tři sta lety a dnešní 

e-learning, jak je zde prezentován, je pouze výsledkem vývoje korunovaného rozmachem 

techniky, kterého jsme v dnešní době svědky.  

2.2.1 Pošta 

První zmínky na téma vzdělávání na dálku pocházejí jiţ z 18. století. V této době se ve 

Spojených státech objevila novinová inzerce s nabídkou korespondenčního kurzu zaloţeného 

na vzájemném posílání výukových materiálů a úkolů mezi studenty a učiteli. Začátkem 19. 

století jiţ byla podobná aktivita pozorována i v Evropě, kde byly takto nabízeny jazykové 

kurzy a výuka těsnopisu. Například v roce 1837 Isaac Pitman anglický fotograf a vyná lezce 

těsnopisu (průkopník výuky na dálku) zahájil korespondenční výuku v Bath (Anglie). 

Studenti opisovali těsnopisem fragmenty Bible a následně je poštou posílali k ohodnocení. 

Bratr Isaaca Ben zavedl v roce 1852 v USA podobný systém výuky, jeho kurzy byly 

přetlumočeny do mnoha jazyků. [6] 

2.2.2 Rádio 

Spolu s vývojem techniky byla k realizaci distanční výuky vyuţívána nová média. Ve 20. 

letech 20. století bylo na slabě zalidněném území Austrálie zprovozněno vzdělávací rádio, a 

v sedmdesátých letech bylo rádio vyuţito jako informační prostředek vyuţívaný ke 

vzdělávání obyvatel vesnických oblastí. [6] 

2.2.3 Televize 

V roce 1945 byla na základě podnětu Univerzity státu Iowa uvedena do provozu první 
vzdělávací televize. Od začátku 20. století vznikaly tzv. otevřené univerzity, na kterých byla 
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moţnost získání titulu pouze na základě korespondenční výuky. Takto získané tituly byly 
ovšem vnímány jako méněhodnotné. Tyto bariéry distančního vysokoškolského vzdělávání 
byly prolomeny aţ v roce 1969 otevřením British Open University. [6] 

2.2.4 Satelitní přenos 

Dálková výuka byla realizována i na základě satelitního přenosu. Kdyţ v roce 1962 

Američané umístili na oběţnou dráhu Země první aktivní komunikační satelit Telstar 1, byl 
v 70. a 80. letech minulého století tento způsob přenosu informací s výukovým obsahem 
nejvíce vyuţíván. Jednou z prvních organizací vyuţívajících tohoto způsobu přenosu za 

vzdělávacím účelem byla Univerzita Aljašky. [6] 

2.2.5 Vyučovací automaty  

V druhé polovině šedesátých let se začalo experimentovat se stroji na učení. Začalo se jim 

říkat vyučovací automaty. I u nás byl jeden vyvinut- jmenoval se Unitutor. Vykládaná látka 

byla v Unitutoru rozdělena na jednotlivé stránky, na konci stránky se nacházela kontrolní 

otázka s výběrem z několika moţných odpovědí. Podle provedené volby bylo moţné program 

dále větvit a pokračovat v libovolně další stránce. Informace o správném či chybném řešení 

představovala okamţitou zpětnou vazbu. U nás je toto období spjato se jménem Prof. Miloše 

Lánského, který podobně jako mnoho jiných špičkových odborníků odešel do emigrace, kde 

strávil velkou část svého ţivota. Vyučovací automaty však byly příliš sloţité a ne příliš 

účinné. Proto se příliš neujaly. [7] 

2.2.6 Počítače 

Ţádná z předchozích technologií nepřispěla k elektronickému vzdělávání tak významně 

jako zrod počítačů. Rychlost vývoje této technologické oblasti byl a dodnes je neobyčejný. 

Jak jiţ bylo z předchozích odstavců patrné, s příchodem kaţdé nové technologie šlo ruku 

v ruce i její okamţité uplatnění ve vzdělávací oblasti. Nejinak tomu samozřejmě bylo i ve 

spojení s počítači.      

V první polovině osmdesátých let se začínají rozšiřovat osmibitové mikropočítače. Jiţ tyto 

z dnešního pohledu primitivní počítače našly uplatnění ve výukovém programu v tehdejším 

Československu. Hovořilo se tehdy o tzv. elektronizaci školství. Byly vyráběny speciální 

školní mikropočítače IQ 151, za účelem rozvíjení počítačové gramotnosti děti. Přestoţe se 

tento projekt potýkal s mnoha nedostatky, jednalo se o novinku, které vzbuzovala zájem 

učitelů. [6] 

Během pár následujících let se na trhu objevily první šestnáctibitové počítače, které byly 

označovány zkratkou PC, která se pouţívá dodnes. Počítače se sice staly osobními pomocníky 

člověka, ale jejich uţivatelské prostředí nebylo k uţivateli tak přátelské, jak jej známe 

z dnešních osobních počítačů. Počítače se konečně začínaly objevovat i v domácnostech.  

Teprve s tímto příchodem osobních počítačů došlo ke značnému rozvoji programů 

navazujících na Unitutor. Zpočátku to byly jednoduché testy s výběrovou odpovědí. Za 



 

10 

 

kaţdou otázku se přidělovaly body, jejich součet slouţil k závěrečnému zhodnocení. 

Výsledky se archivovaly pro potřeby učitele. [7]   

Ve školství docházelo v souladu s celosvětovým vývojem kybernetiky a umělé inteligence 
k pokusu o zdokonalení vyučovacích automatů. Počítač se začíná pouţívat jako učící a 

zkoušející stroj. Za pomoci počítače se začína ly prověřovat teorie, které tvrdí, ţe počítač by 
měl učitele částečně nahradit. Převáţně univerzitní vědecké týmy začaly s vývojem 
inteligentních výukových systémů- Intelligent Tutoring Systems, jejichţ cílem bylo vytvářet 

aplikace s dlouhodobou kontrolou nad výukovým procesem. Systémy v sobě vhodně 
spojovaly výklad učiva, procvičování probrané látky a testy. Dokázaly vyuţívat grafiku, 

animace, zvuk a byly schopny v sobě integrovat i zcela nezávislé programy. Tempo i obsah 
výuky byl individualizován. Dosaţené výsledky studujícího se ukládaly a vyhodnocovaly. 
Tím se automaticky rozhodovalo o dalším postupu. Role učitele se omezila na kontrolu a 

obsluhu. Toto vše mělo své místo jiţ v devadesátých letech minulého století. Pomineme- li 
moţnosti dnešní elektrotechniky a vezmeme- li v potaz pouze otázku propracovanosti samotné 

elektronické výuky v této době, je nutno konstatovat, ţe jiţ v této době e- learning splňoval 
kritéria většiny definic e- learningu z dnešního úhlu pohledu. [7] 

E- learning se v této době setkával i s negativními ohlasy. Hlavním předmětem kritiky se 

stal automatizovaný přístup počítače ke studentovi, jinými slovy absence umělé inteligence. 
Tento nedostatek byl nejvíce markantní v procesu opravy testů, kde programy znaly pouze 

dvě moţnosti, správně nebo špatně. Důsledkem této nedokonalosti začaly být výukové 
programy doplňovány o prvky umělé inteligence, jejíţ vývoj trvá dodnes.  

Významným technologickým objevem umoţňujícím snadnou distribuci digitálně 

kódovaných výukových programů byl kompaktní disk (CD), který v mnohém překonával 
předcházející datová média s nedostatečnou kapacitou pro spolu s vývojem objemově rostoucí 

výukové programy.    

2.2.7 Internet 

Jedna z nezpochybnitelných výhod e-learningu – moţnost distančního studia byla částečně 

vyřešena jiţ výše zmíněnými technologiemi jako pošta, rádio, televize a satelitní přenos. Tyto 
technologie ovšem nebyly schopny zajistit jeden ze základních prvků rozhodujících o 

efektivitě vzdělávání a to okamţitou zpětnou vazbu neboli moţnost komunikace mezi 
studentem a vyučujícím. S příchodem internetu jiţ nestálo účinnému distančnímu vzdělávání 
nic v cestě.   

V roce 1971 byl odeslán první email. Moţnosti e-mailu jako levné a rychlé komunikace na 
jakoukoliv vzdálenost posunuly moţnosti e- learningu na vyšší úroveň.  V roce 1984 byla 

zaloţena firma CBT Systems (CBT – Computer Based Training), která se zaměřila na 
vzdělávání pomocí počítačů. První kompletní studijní program formou www (World Wide 
Web – světová pavučinová síť) spustila Univerzita ve Phoenixu v roce 1989. Odstartovala tak 

vznik vzdělávacích portálů, např. Click2Learn nebo eCollege. S rozvojem sítě Internet dochází 
k vývoji formy elektronického vzdělávání WBT (Web Based Training). Je jednou z prvních 

technologií, kdy je vzdělávání uskutečňováno online. Kurzy vytvořené „na bázi“ WBT jsou 
distribuovány pomocí sítě internet popřípadě intranet. WBT jiţ umoţňuje komunikaci mezi 

autorem kurzu a studenty. Ve stejném roce se začíná objevovat označení e-learning pro 

vzdělávání podporované multimediálními technologiemi. Absenci administračních nástrojů řeší 
systémy pro řízení výuky, tzv. LMS (Learning Management System). Jedná se o skupiny 
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provázaných nástrojů (programů) umoţňujících organizaci a řízení výukových kurzů na internetu. 
Kromě systému LMS má své místo v oblasti e-learningu také další systém pro řízení výuky, který 

je vzhledem k podobnosti jak funkční, tak zkratkové, často se systémem LMS zaměňován. Jedná 

se o systém LCMS. [8] LCMS (Learning Content Management systém) je systém, který 

vytváří, opětovně pouţívá, dodává a zajišťuje údrţbu obsahu výuky. Centrální roli hrají 
tzv. repository obsahu. Repository slouţí jako „sklady", které jsou tvořeny výukovými 

objekty (learning objects). LCMS s ním pracuje jako s obsahovou entitou samostatně 
pouţitelnou nebo takovou, kterou je moţné zřetězit s jinými objekty. [9] Mimo zkratek LMS 
a LCMS se v e- learningu objevuje i zkratka ELMS (Enterprise Learning Management 

Systems) jako označení systému řízení podnikového vzdělávání, který integruje LMS, LCMS, 
personální a ekonomické systémy (ERP) a další nástroje do ještě komplexnějších sestav. [10]  

2.2.8 Tempo vývoje informační technologie  

Efektivnost výuky na dálku je přímo závislá na technologických moţnostech doby. Kaţdý 
nový objev, ať uţ to bylo rádio, televize, satelitní přenos či počítač našel ve velmi brzké době 

své uplatnění v distančním vzdělávání. Porovnáním časových intervalů mezi jednotlivými 
vynálezy lze vypozorovat jejich postupné zkracování, coţ jednoznačně poukazuje na rozmach 

elektrotechniky v poslední době. Pro vytvoření představy o rostoucí rychlosti vývoje 
elektrotechniky poslouţí níţe uvedený obrázek. K poslednímu období je dobré uvědomit si 
rozdíl mezi počítačem a internetem v osmdesátých letech minulého století a dnes.  

 

Obrázek 1 Grafické znázornění vývoje technologie využívané k distančnímu vzdělávání 
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2.3 E-learning dnes 

Jak jiţ bylo mnohokrát uvedeno, e-learning je velmi dynamicky se rozvíjejícím 

vzdělávacím odvětvím. Definice platné dnes a obecně celá teorie s e-learningem související se 

mohou během pár let k popisu tohoto fenoménu projevit jako nedostatečné nebo dokonce 

nevhodné. Pokud bychom se pokusili zachytit nynější stav e-learningu, bylo by moţno tento 

charakterizovat zejména následujícími třemi trendy, které jsou v současnosti s e-learningem 

často spojovány: 

 blended learning, 

 knowledge managment, 

 dynamický obsah, 

 m-learning. 

2.3.1 Blended learning 

2.3.1.1 Specifikace pojmu 

Termínem blended learning je označována smíšená metoda vzdělávání spojující e- learning 

s tradiční výukou. Umoţňuje pruţně tvořit školící proces s přihlédnutím k cílům, tématice, 

specifice skupin, oboru. Popularita blended learningu neustále roste díky vysoké efektivitě 

výuky touto metodou, zejména během různých školení velkých skupin pracovníků, kteří mají 

moţnost učit se současně, během krátké doby a navíc je tento způsob výuky spojen 

se sníţením nákladů na vzdělávání. Umoţňuje flexibilní organizaci celého procesu 

vzdělávání, čímţ podstatně zvyšuje pohodlnost výuky a to nejen pro vyučující, ale ve velké 

míře taky pro vyučované. [11] 

Metoda blended learning je spojením toho nejlepšího z e- learningu a tradičních způsobů 

výuky. Je úspěšně vyuţívána jak před začátkem samotného školení tak i během něho a 

konečně i po jeho ukončení, kdy je nutné ověřit dosaţení cíle výukového kurzu. [11]  

2.3.1.2 Synchronní výuka 

Synchronní neboli časově sladěná výuka je vztaţena k reálnému času. Všichni účastnici 

kurzu jsou navzájem propojeni a mohou mezi sebou interagovat. Nejedná se zde pouze o 

jakési virtuální třídy, kde jsou studenti mezi sebou a lektorem propojení počítačovou sítí 

(nejčastěji internetem), typem synchronní výuky je také tradiční výuka v učebně, kde spojení 

mezi studenty a učitelem nezajišťuje technika, ale jejich přítomnost ve stejném čase a místě. 

Kromě mnoha výhod jsou s tímto typem výuky spojeny pochopitelně i nevýhody. Souhrn 

výhod a nevýhod je pro přehlednost uveden v následující tabulce. [12] 
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Tabulka 1 Souhrn výhod a nevýhod synchronního vzdělávání [12] 

v
ý
h

o
d

y
 

umoţňuje v reálném čase aplikaci vědomostí vztahujícím se ke komplexním tématům 

umoţňuje v reálném čase vzájemné interakce studentů i lektorů 

většinou bývá levnější na výrobu neţ asynchronní výuka  

rychleji se vyrábí 

jednoduše se modifikuje 

lektor můţe improvizovat 

výuka vedená lektorem je všem důvěrně známa  

n
ev

ý
h

o
d

y
 

vyţaduje koordinaci časových plánů a prostor  

můţe vyvolávat cestovní náklady 

těţko se uchovává a standardizuje  

studenti nemohou studovat svým vlastním tempem 

nepodporuje individuální zkoumání, způsob učení 

můţe odradit studenty, kteří dávají přednost výuce v soukromí 

 

2.3.1.3 Asynchronní výuka 

Aplikace asynchronní výuky je nezávislá na čase, počtu studentů, oproti synchronní výuce 

ale postrádá moţnost tzv. real- time interakce mezi účastníky výuky, coţ má opět své klady i 

zápory. K nejčastějším prostředkům, na základě kterých je realizována asynchronní výuka, 

patří zejména manuály, knihy, Audio/Video, CBT a WBT.  Níţe uvedená tabulka opět 

shrnuje výhody a nevýhody asynchronního typu vyučování.  

Tabulka 2 Souhrn výhod a nevýhod asynchronního vzdělávání [12] 

v
ý
h

o
d

y
 

ideální pro jednoduchá fakta a koncepty  

není závislá na časových plánech studentů 

jednoduše se distribuuje 

dobře se spravuje a standardizuje (obsah je spravován na jednom umístění)  

standardizace a nestrannost je ideální pro certifikace  

studenti prochází vlastním tempem 

studenti si sami volí způsob průchodu látkou 

n
ev

ý
h

o
d

y
 

není ideální na výuku, jak aplikovat vědomosti v komplexních situacích 

drahá a časově náročná iniciální výroba  

limitované okamţité interakce s lektorem či ostatními studenty 

méně flexibilní neţ synchronní výuka  

někteří studenti nemají zkušenosti s tímto typem výuky 
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2.3.1.4 Blended learning v praxi 

Z výše uvedených výhod a nevýhod jednotlivých typů výuky lze vypozorovat, ţe 
synchronní a asynchronní výuka se navzájem doplňují. Tato skutečnost je důvodem vysoké 
flexibility blended learningu. Moţnost vhodného pouţití jednotlivých elementů způsobuje, ţe 

kaţdý individuální kurz je moţno přizpůsobit tak, aby plnil svou funkci co nejefektivněji.  

Mnoţství moţností získaných kombinací synchronní a asynchronní formy výuky se projeví 

pro blended learning jako výhoda pouze v případě, ţe bude s těmito prostředky správně 
nakládáno. Nevhodné pouţití jednotlivých elementů nebo zbytečné zavádění ve skutečnosti 
nepotřebných blended learningem nabízených prvků způsobí ve výsledku spíše chaos, neţ aby 

bylo ku prospěchu věci. Závislost blended learningu na kombinaci správných výsledků ve 
správný čas je tedy příznačná. [12] 

2.3.2 Knowledge management 

Knowledge managment (KM) neboli česky řízení znalostí nebo znalostní management je 
dalším z moderních trendů v oblasti výuky. Pokud je definice pojmu e- learning nejasná, 

v případě znalostního managementu je situace ještě sloţitější.  

Ačkoliv se o problematice knowledge managementu poměrně často píše i hovoří, 

odborníci se na jeho univerzálně platné definici dosud nedokázali shodnout, proto je 
doporučeno nahlíţet na problematiku spíše v obecnějším kontextu. Často pouţívaná definice 
charakterizuje znalostní management jako disciplínu, která umoţňuje rozšíření individuálních 

znalostí skrze celou organizaci, čímţ vytváří znalost vyšší úrovně – znalost organizace. 
Většina firem dnes jiţ pracuje se sdílenými informacemi (daty), zvláště pro potřeby obchodu 

a kontaktu se zákazníkem. Proto se také uvádí, ţe znalostní management je rozhodující pro 
vedení obchodních aktivit. V českém prostředí se pro lepší orientaci můţeme téţ opřít o 
výklad v terminologické databázi, která je přístupná ze stránek Národní knihovny. Knowledge 

Management je zde vyloţen jako praktická odborná činnost zaměřená na vyuţití znalostí v 
rozhodovacích a řídicích procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. 
Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů správy znalostí, jeţ zahrnují 

procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání a odvozování, 
prezentace, sdílení a distribuce znalostí. [13]  

2.3.3  Dynamický obsah 

Dynamický obsah je další z moţností dnešní vyspělé technologie vyuţitelný nejen v oblasti 
vzdělávání. Podstatou dynamického obsahu je moţnost přizpůsobování a změny 

zobrazovaných informací na základě interakce se studentem. Současné technologie umoţňují 
organizovat obsah do malých segmentů, zvaných učební objekty. Ty mohou být skládány do 

komplexních kurzů, či se dají pouţívat jednotlivě. Učební objekt je nejen jednotka obsahující 
výuku, ale obsahuje rovněţ svůj vlastní popis, jako jsou např. informace o charakteru obsahu, 
učební cíl, autor, jazyk, verze atd. Těmto informacím se říká metadata. Učební objekt můţe 

být pouţit a sdílen v řadě kurzů. Princip znovu pouţitelnosti učebních objektů je klíčovým 
prvkem, který přináší větší flexibilitu při vytváření a dodávání kurzů. Zároveň moţnost 

vyuţití učebních objektů ve chvíli, kdy jsou potřeba, a v mnoţství, které je potřeba, umoţňuje 
integrovat vzdělávání do kaţdodenních pracovních rutin. [12]  
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2.3.4 M-learning 

Rozmach technologie v posledních dvou dekádách neznamená pouze zvyšování výkonů a  

moţností elektronických zařízení. Své neoddiskutovatelné místo v popularizaci moderní 

techniky má také miniaturizace. Tento trend v technickém vývoji je nejlépe pozorovatelný na 

vývoji počítačů. Zatímco počítač ENIAC z 1946 roku váţil asi 27 tun a zabíral 63 m2 [14], 

dnes jsou naprosto běţné kapesní počítače (PDA), jejichţ velikost je aktuálně limitována 

spíše snadností manipulace (příliš malá tlačítka apod.) neţ moţnostmi techniky.  

    Miniaturizace jde logicky ruku v ruce s přemístitelností. V dnešní době mobilní zařízení 

dosahují svými moţnostmi mnohem dále, neţ stolní počítače v dobách, kdy začaly být 

pouţívány k elektronické výuce, není proto nijak překvapivé, ţe si e- learning našel svou cestu 

také do mobilních zařízení. Ze zmíněného je zřejmé, ţe písmenem m spojeným spojovníkem 

se slovem learning je označována mobilita. M- learning je tedy moţno chápat jako mobilní 

e-learning. 

Nezpochybnitelnou výhodou m- learningu je jeho dostupnost odkudkoliv. Jedním 

z příspěvků e- learningu ke zjednodušení procesu vzdělávání je moţnost výuky mimo 

vzdělávací zařízení. Tato výhoda je ovšem podmíněna přítomnosti vhodného elektronického 

přístroje a často i internetu. M- learning jde dál a tuto podmínku ruší. Umoţňuje prohlíţení 

výukových materiálů nejen v textové podobě, ale i formou animací, zvukových ukázek, 

dynamického obsahu a dalších. Samozřejmě lze namítnout, ţe uţivatelský komfort mobilního 

zařízení je nesrovnatelný s komfortem, jaký poskytuje běţný stolní počítač, nicméně je 

spousta moţností, jak přizpůsobit mobilní aplikace tak, aby byly uţivatelsky přívětivé. Navíc 

není snahou m- learningu plně nahradit e- learning, ale spíše poskytnout moţnost vzdělávání 

tam, kde vyuţití klasického e-learningu není moţné. Během dne dochází k situacím, kdy 

člověk tráví čas pasivně (např. jízda dopravním prostředkem, čekání na oběd v restauraci 

apod.) a právě zde je prostor pro  m- learning, který uţivateli umoţní tento čas zuţitkovat ve 

svůj prospěch.  
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3 ČESKÝ WEB A VÝUKA NÁZVOSLOVÍ 

3.1 Moţnosti výuky názvosloví anorganické chemie na českém webu 

Výukový program vyvíjený jako součást této bakalářské práce není jedinou volně 

přístupnou moţností vyuţití obsahu na internetu k výuce názvosloví anorganické chemie. 

Bude- li pominut nespočet často kvalitních a uţivatelsky přívětivě navrhnutých webů 

zabývajících se názvoslovím anorganické stránky pouze z teoretického hlediska, byly 

nalezeny i dvě takové, které uţivateli poskytují moţnost interakce a je moţno na ně nahlíţet 

jako na moderní reprezentanty českého e- learningu.  

Prvním z těchto zástupců je program, který byl vytvořen jako elektronická opora pro výuku 

chemie v rámci vydavatelství Vysoké Školy Chemicko-technologické v Praze. Výchozí menu 

aplikace se nachází na URL adrese http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/anorganika/nazvoslovi/index.html.  

Program umístěný na tomto webu umoţňuje pojmenovávání sloučenin dle vzorců. Je 

rozdělen do čtyř obtíţnostních stupňů vycházejících z počtu sloţek tvořících sloučeninu, dále 

je také moţnost rozdělení dle prvků obsaţených v molekule. Tvorba názvů je řešena 

algoritmicky a k výuce pojmenovávání jednoduchých sloučenin můţe být pro studenty 

prospěšná. V oblasti obtíţnějších sloučenin jiţ je tento způsob poněkud málo názorný a 

některé podstatné kroky nejsou vysvětleny. Databáze obsahuje 473 algoritmicky 

pojmenovaných sloučenin a iontů širokého spektra – od jednotlivých prvků aţ po komplexní 

sloučeniny [12].  

Druhým projektem zahrnujícím interaktivní výuku názvosloví je aplikace Chemické 

názvosloví, kterou lze nalézt na internetové adrese http://anorganika.gfxs.cz/index.php?id=0. 

Tento výukový materiál byl vyvinut v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, MŠMT 

(www.e-gram.cz) a kromě anorganického názvosloví obsahuje i sekci zabývající se 

názvoslovím organickým. Projekt není přímo zaměřen na vysvětlení postupu během tvorby 

vzorců a názvů, jedná se o testovací software, jehoţ součástí je databáze obsahující celkem 

2488 sloučenin [15]. Vzhledem k tomu, ţe moţnosti této aplikace prakticky doplňují 

moţnosti programu vytvářeného v rámci této bakalářské práce, bude tato popsána podrobněji 

v následující kapitole.  

3.2 Webová aplikace Chemické názvosloví 

3.2.1 Zaměření a moţnosti vyuţití aplikace  

Cílem webové aplikace Chemické názvosloví je umoţnění praktického procvičení si 

teoreticky nabyté látky a to v rozsahu od základní aţ po vysokou školu. Umoţňuje filtraci 

nabízených příkladů sloučenin a prvků podle poţadavků, které jsou zadány uţivatelem. Tato 

http://www.e-gram.cz/
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aplikace je výborně pouţitelná i pro vyučující, kde tito mají moţnost sestavit si test podle 

přesně zadaných kritérií a následně si test vyhotovený ve formátu PDF vytisknout a předloţit 

studentům k vyplnění. [16] 

Vyuţití aplikace je moţné nejen pro individuální procvičování anorganického názvosloví, 

ale také v rámci učebny, kde díky dnešním technickým moţnostem poskytovaným 

projektorem nebo interaktivní tabulí, mohou studenti vyplňovat odpovědi přímo v prostředí 

webové aplikace společně. [17] 

Aplikace obsahuje kromě testovací části také prohlíţecí část, kde má uţivatel moţnost 

současného zobrazení názvů i vzorců sloučenin. Ke kaţdé sloučenině je navíc uveden její typ, 

informace zda tvorba jejího názvu a vzorce vychází ze základních pravidel názvosloví a její 

zařazení dle stupně obtíţnosti. Jako přidruţenou, nicméně poměrně praktickou, informační 

hodnotu programu lze pokládat uvedení molární hmotnosti u kaţdé sloučeniny v tomto 

prohlíţecím módu, coţ můţe být studenty vyuţito během většiny chemických výpočtů. [18]  

Jiţ zmíněná sekce pro pedagogy můţe být velmi nápomocná během sestavování přesně 

definovaných testů. Výsledkem je během okamţiku automaticky sestavený test obsahující 

příklady z velmi obsáhlé databáze sloučenin. Učitel má moţnost jednak sestavení testu ze 

všech sloučenin v databázi, jednak můţe pomoci filtru výběr efektivně zuţovat a vytvořit 

například test sloţený pouze z pravidelně se tvořících názvů a vzorců podvojných solí střední 

obtíţnosti, kde lze ještě vymezit prvky a anionty soli, které se v těchto sloučeninách mohou 

vyskytnout. Počet příkladů na pojmenovávání i tvorbu názvů je také nastavitelný. Po zadání 

všech potřebných hodnot dojde k vygenerování testu, které si uţivatel můţe z webu stáhnout 

ve formátu PDF, coţ je formát dokumentů, k jejichţ prohlíţení a tisku je nutno mít 

nainstalován například program Adobe Reader, který je volně dostupný na webových 

stránkách společnosti Adobe a vzhledem k jeho širokému rozšíření je jeho výskyt ve většině 

osobních počítačů zcela běţný. Pokud je moţno na jednu stránku vměstnat větší počet testů, 

bude tak automaticky učiněno, coţ je viditelné na níţe uvedeném obrázku.  Spolu se zadáním 

testu je pro zjednodušení opravy vygenerován i dokument obsahující jeho řešení. Tento 

dokument je tisknutelný stejným způsobem. [18]  
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Obrázek 2 Vzhled vygenerovaného testu v  prostředí programu Adobe Reader 9 

3.2.2 Prostředí aplikace 

Prostředí aplikace je řešeno jednoduše a funkčně pomocí záloţek. Uţivatel tak má vţdy 

přehled o tom, v jaké sekci se nachází a moţnost jedním kliknutím tuto sekci opustit a 
zobrazit jinou. Rozdělení je patrné z níţe uvedeného obrázku.  

 

Obrázek 3 Hlavní menu webové aplikace Chemické názvosloví [19] 
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Sekce Testování je určena k procvičení si teoreticky získaných informací na příkladech. 
Obsahuje totoţné moţnosti filtrace, jaké byly zmíněny v popisu moţností během tvorby testu 
pro učitele. Uţivateli jsou jednotlivě zobrazovány příklady vzorců a názvu sloučenin a jeho 

úkolem je vyplnit textové pole správnou odpovědí, přičemţ má jednu moţnost opravy. Na 
konci je test vyhodnocen a uţivateli je zobrazena statistika úspěšnosti v právě dokončeném 

testu.    

 

Obrázek 4 Možnosti filtrace sloučenin ve webové aplikaci Chemické názvosloví 

Sekce Sloučeniny a Prvky jsou provedeny formou tabulek s jiţ dříve uvedenými typy 

informací. Pod záloţkou Pro profesory je obsaţena moţnost sestavování testů, jak jiţ byla 

popsána. V sekci Nápověda se nachází uţivatelská dokumentace webové aplikace, která je 

rozdělena podle sekcí. [20] 

3.2.3 Shrnutí významu této webové aplikace  

Výše prezentovaná webová aplikace nemá na českém webu obdobu, navíc její provedení je 
promyšlené a kvalitně zpracováno. Volná přístupnost všem uţivatelům internetu umoţňuje 

vysokou vyuţitelnost této aplikace a to nejen pro studenty, ale ve velké míře také pro 
pedagogy. Tato skutečnost se odráţí také v relativně vysoké návštěvnosti této stránky, kde 
bylo během asi čtyř let zaznamenáno téměř 200 tis. návštěv [19], coţ odpovídá více neţ sto 

návštěvám této stránky denně. V této souvislosti je nutno zmínit méně kvalitní hosting, který 
v případě přítomnosti většího počtu uţivatelů způsobuje dočasné pády a nedostupnost 

aplikace, coţ je v případě aplikace s takovým potenciálem škoda.  

Uvedena aplikace se můţe stát pro studenty moţnou alternativou, kterou mohou vyuţít při 
kontrole svých znalostí. Aplikace neobsahuje teorii nutnou ke zvládnutí názvosloví, coţ ani 

nebylo cílem tohoto projektu a je určena pouze k testování.  
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4 ADOBE FLASH 

4.1 Charakteristika programu 

Adobe Flash je grafický vektorový program pouţívaný především pro tvorbu 

interaktivních internetových animací, prezentací a her [21]. Animace vytvořené v tomto 

programu jsou zapsány vektorově. Tato skutečnost zaručuje minimální velikost výstupních 

souborů, coţ se vzhledem k omezené rychlosti internetového připojení projevuje jako jedna 

ze zásadních vlastností internetových animací a her. Proto je Flash velmi oblíben a přes 

neustálý vývoj jiných konkurenčních technologií, je jiţ dlouhodobě standardem v oblasti 

vytváření a prezentace interaktivního obsahu na internetu.  

Exportovat z Flashe lze prakticky ve dvou základních formátech:  

1) SWF – základní formát, jehoţ předností je malá velikost souboru, naopak omezením je 

nutnost nainstalovaného přehrávače Adobe Flash Player, který je volně ke staţení na 

stránkách společnosti Adobe a většina prohlíţečů nabídne v případě jeho potřeby 

automatickou instalaci, 

2) EXE – soubor spustitelný na čisté instalaci OS Windows, není tedy nutná instalace 

přehrávače společnosti Adobe, tento je totiţ implementován přímo v souboru EXE, coţ 

se také projevuje jeho větší velikosti,  

3) APP – tento soubor je ekvivalentem výše zmíněného souboru EXE s tím rozdílem, ţe 

je spustitelný jako aplikace na platformách Symbian OS, SkyOs GNUstep a 

Mac OS X. [22]   

Omezení formátu SWF vyplývající z nutnosti instalace přehrávače Adobe se stává 

minulostí pro uţivatele páté verze internetového prohlíţeče Google Chrome, protoţe je do něj 

přehrávač SWF souborů jiţ integrován [23]. O tom zda jej budou následovat i další majoritní 

webové prohlíţeče lze jen spekulovat, nicméně jiţ skutečnost, ţe se pro tento krok rozhodl 

internetový gigant – společnost Google, svědčí o tom, ţe je moţno s touto technologií počítat 

i do budoucna. 

Kromě dvou výše zmíněných výstupních formátů pracuje Adobe Flash s jakýmsi 

pracovním formátem FLA, který obsahuje kompletní sadu symbolů. Jedná se tedy o zdrojový 

soubor libovolného projektu vytvářený přímo ve vývojovém nástroji Flash. Tento typ souboru 

lze otevřít pouze v programu Flash. Výše uvedený typ souboru SWF je kompilovanou verzí 

souboru FLA. [24] 

Velmi populárním formátem se v poslední době stal FLV, který je pouţíván k distribuci 

videa na internetu a je moţno konstatovat, ţe naprostá většina videí přístupných na různých 

webových sluţbách vyuţívá právě flashové video. K přehrání videa v tomto formátu je 

potřeba mít webový prohlíţeč vybaven přehrávačem Adobe Flash Player.   



 

21 

 

Technologie Flash disponuje velmi silným nástrojem v podobě programovacího jazyka 
ActionScript, kterému bude věnována zvláštní podkapitola. Tento objektově orientovaný 
jazyk posouvá moţnosti Flashe mnohem dál neţ je běţně k vidění na reklamních banerech 

umístěných na okrajích mnoha webových stránek. Actionscript umoţňuje naprogramování 
nespočtu různých interakcí, od jednoduchých akcí vyvolaných najetím kurzorem myši nad 

určitou oblast, přes akce vyvolané splněním definovaných podmínek aţ po velmi 
sofistikované interakce, na základě kterých lze v prostředí programu Flash vyvíjet například 
hry, které se v poslední době těší obrovské popularitě a společnost Zynga dokázala tento 

potenciál vyuţít k miliardovému byznysu [31]. 

4.2 Popis prostředí programu 

Níţe uvedený obrázek znázorňuje základní vzhled uţivatelského prostředí programu 

Adobe Flash CS3. Toto prostředí je však plně konfigurovatelné a kaţdý uţivatel si jej můţe 
uspořádat dle vlastních preferencí. Pokud jsou některé panely nepotřebné, je moţno je 
minimalizovat nebo úplně odstranit, čímţ dojde k zvětšení prostoru pro pracovní plochu 

(stage) nebo uvolnění prostoru pro nabídky ve výchozím nastavení nezobrazené. Mezi 
základní palety se řadí časová osa (), panel nástrojů (), panel vlastnosti () a editor barev 

(). Tyto čtyři základní oblasti, které jsou společné pro všechny verze Flash, budou stručně 
popsány v následujících podkapitolách. 

 

Obrázek 5 Prostředí programu Adobe Flash CS3 [28] 
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4.2.1 Časová osa 

Časová osa patří k základním prvkům flashových animací, defaultně se nachází v horní 

části uţivatelského prostředí a je funkčně spjata s nalevo umístěným seznamem vrstev. Pořadí 

vrstev v tomto seznamu rozhoduje o tom, jak se budou vrstvy vzájemně překrývat. První 

vrstva je tedy vţdy viditelná a obsah níţe poloţených vrstev je zobrazen pouze tehdy, pokud 

se nad ním nenachází obsah vrstvy vyšší. Viditelnosti niţších vrstev lze částečně docílit 

nastavením stupně průhlednosti vrstev vyšších. Kliknutím na název vrstvy dojde k označení 

všech objektů do této vrstvy přináleţejících, coţ je velmi praktická funkce.  

Samotná časová osa, jak jiţ název napovídá, rozhoduje o časovém průběhu animace a je 

tvořena snímky. Kaţdý dokument Flash má nastavený počet snímků za sekundu, které budou 

ve výsledné animaci přehrány, a určování obsahu jednotlivých snímků uţivatelem umoţňuje 

právě časová osa. Časová osa má ještě další uplatnění. Moţnost zastavení animace na 

kterémkoliv snímku umoţňuje pouţít časovou osu jako jakýsi seznam scén v programu a 

jelikoţ je moţno kaţdý snímek adresovat ActionScriptem lze zobrazení jednotlivých scén 

přesně definovat.  

V programu Adobe Flash lze vytvářet velmi obsáhlé aplikace s mnoţstvím funkcí, scén a 

animací, coţ by nevyhnutelně vedlo k velmi nepřehledné aţ prakticky nemoţné práci na 

časové ose. K zajištění snazší práce a lepší přehlednosti v programu Adobe Flash slouţí 

Movie Clip, v němţ se nachází další časová osa, v níţ je moţné utvořit další Movie Clip a 

takto pokračovat dle potřeby.          

V kombinaci s časovou osou získává seznam vrstev další praktický význam. Rozdělením 

celkového obsahu do vrstev umoţňuje rozhodovat o tom, která část obsahu bude 

v jednotlivých snímcích zobrazena, a která nikoliv. Kaţdá vrstva je uzamykatelná, coţ 

znemoţňuje její dočasnou editaci. Tato funkce je také pouţitelná, pokud jsou objekty 

označovány plošně a je poţadováno vynechání obsahu určité vrstvy. Jednotlivé vrstvy je také 

moţno dočasně skrýt nebo povolit pouze zobrazení jejích obrysů, coţ je další prvek zvyšující 

přehlednost během práce v tomto programu. 

 

Obrázek 6 Časová osa [28] 
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4.2.2 Panel nástrojů 

Panel nástrojů je standardně umístěn na levé straně okna programu a seskupuje nejčastěj i 

pouţívané nástroje. Níţe uvedený obrázek umoţňuje prohlédnutí nástrojů programu Flash a 

popis nejvýznamnějších z nich bude uveden následně.  

 

Obrázek 7 Panel nástrojů s popisem 

K nejčastěji pouţívaným nástrojům patří: 

a) nástroj výběr – slouţí k vybírání objektů na scéně a jejich přesouvání, umoţňuje také 

tvarovat čáry a výplně,  

b) nástroj podvýběr – pouţívá se pro podvýběry, po kliknutí na tvar dojde k zobrazení 

bodů, které lze uchopit myší a přetáhnout, kam je třeba, čímţ dochází ke změně tvaru, 

c) nástroj kalamář – umoţňuje pro doplnění čáry kolem výplně, která je bez čáry, je 

moţno nastavit barvu a sílu čáry, způsob spojení segmentů čáry a způsob zakončení 

čáry, 
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d) kyblík s barvou – nástroj slouţící pro vyplnění oblasti ohraničené čárou, jedná se 

prakticky o opačnou funkci k dříve zmíněné,  

e) nástroj kapátko – slouţí pro nastavení vlastností (stylu) čáry, výplně a textu,  

f) nástroj guma – pouţívá se pro mazání výplní a čar, je moţné vícero nastavení 

umoţňujících mazání pouze čar, pouze výplní, mazání vybraných výplní a mazání 

uvnitř, kdy je z mazání vynechán tvar, na němţ nebylo mazání započato,  

g) nástroj volné transformace  – umoţňuje měnit velikost, rotaci a zkosemí, zkřivení a 

změnu obalové křivky,  

h) nástroj laso – je určen k výběru oblastí a je pouţitelný ve třech reţimech, v prvním 

reţimu dochází po dokončení kreslení ohraničující čáry ke spojení konce se začátkem 

nejkratší cestou (přímkou), v druhém reţimu se zadávají hraniční body a dvojklikem 

dojde ke spojení prvního bodu s posledním a třetí reţim nazývaný kouzelná hůlka 

pouţitelný zejména pro bitmapy umoţňuje ohraničení oblastí stejné barvy (rozptyl, ve 

kterém jsou barvy povaţovány za stejné je nastavitelný).  

i) nástroj text – slouţí ke vkládání statického a dynamického textu nebo textového pole, 

kde statický text je čistě grafickou záleţitostí, hlavní výhodou dynamického textu je 

moţnost jeho změny za běhu animace [27] a textové pole je oblast, do které je 

umoţněno vkládání textu uţivateli flashové aplikace. [28]   

4.2.3 Panel vlastnosti 

Panel vlastnosti umoţňuje nastavování vlastností jednotlivých objektů nebo skupin 

objektů. Po označení objektu, dojde k zobrazení jeho vlastnosti na tomto panelu a přímo z něj 

je i moţnost jejich editace. Kupříkladu panel znázorněn na obrázku č. 7 informuje o tom, ţe 

scéna má 1200 pixelů na šířku a 800 na výšku, pozadí je nastaveno na šedý odstín, počet 

snímků zobrazených ve výsledné aplikaci za vteřinu je nastaven na 25, aplikace bude ke 

spuštění potřebovat nainstalovaný Adobe Player 9 a programovacím jazykem je ActionScript 

v jeho nejnovější verzi. V levém horním rohu jsou umístěny záloţky umoţňující zobrazení 

filtrů a parametrů. Filtry lze pouţít na jakýkoliv symbol (obrázek, tlačítko, grafika) a mezi 

nejpouţívanější patří stíny a rozmazání symbolu. Všechny filtry jsou podrobně nastavitelné. 

Od verze CS3 je moţno celé filtry kopírovat, coţ značně usnadňuje práci.  

 

Obrázek 8 Panel vlastnosti 
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4.3 ActionScript 3 

Jiţ od prvních verzí programu Flash byla pociťována potřeba interaktivně řídit animaci, 

coţ bylo impulsem k vytvoření programovacího jazyka, který byl společností Macromedia 

pojmenován ActionScript. V této době vládnul programování na webu JavaScript, který 

nepochybně vývojářům ActionScriptu poslouţil vzorem. V kódu ActionScriptu a JavaScriptu 

lze tedy najít mnoho společných prvků. [29]  

 

Obrázek 9 Okno Actions a ukázka kódu AS3 

V počátcích byl ActionScript spíše doplňkem umoţňujícím jednoduché příkazy typu 

zastavení animace, přesunutí na definovaný snímek apod. [29]. Dnešní verze programů Flash, 

vyvíjených jiţ pod společností Adobe, pracují s ActionScriptem 3, který lze povaţovat za 

plnohodnotný programovací jazyk. Pomocí ActionScriptu 3 lze kromě přiřazování funkcí 

objektům tyto objekty také kreslit a tedy tvořit celou animaci nebo dokonce aplikaci pouze na 

základě jazyka ActionScript bez pouţití jakýchkoliv dalších nástrojů.  Většina uţivatelů však 

vyuţívá kombinace nástrojů nabízených uţivatelským prostředím programu Adobe Flash a 

programovacího jazyka AS3.   

Vkládání kódu je moţné do okna Actions (Obrázek 9). Toto okno lze vyvolat klávesou F9 

nebo z kontextové nabídky. Popisu kódu nebude vzhledem k jeho poměrně vysoké sloţitosti a 

primárnímu zaměření této práce věnována pozornost.  
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5 DOTAZNÍK 

5.1 Význam a způsob realizace 

Pro zvýšení uţitné hodnoty programu byl sestaven dotazník, na základě kterého bylo 

postupováno během tvorby výukového programu. K tvorbě a následnému poskytnutí 

dotazníku studentům byla pouţita sluţba nacházející se na webové stránce www.vyplnto.cz. 

Bylo osloveno cca 800 respondentů zahrnujících studenty bakalářské a magisterské formy 

studia Fakulty chemické VUT v Brně. Po měsíci, kdy měli studenti moţnost anketu vyplnit, 

jsem získal 451 odpovědí, coţ je výsledek zaručující vysokou vypovídající hodnotu 

dotazníku. Na druhou stranu je třeba zmínit, ţe byla deaktivována IP ochrana dotazníku, která 

umoţňuje vyplnit z kaţdé IP adresy dotazník pouze jednou (zamezení vícenásobných 

vyplnění jednou osobou). Ponecháním této ochrany by mohlo dojít k tomu, ţe pokud by více 

respondentů pouţilo k vyplnění dotazníku stejný počítač, do konečného výsledku ankety by 

se započítal pouze první uţivatel daného počítače a odpovědi ostatních by byly z výsledků 

odstraněny jako vícenásobné vyplnění dotazníku jedním uţivatelem. Pozitivně lze rovněţ 

hodnotit návratnost dotazníku. Z těch studentů, kteří se rozhodli dotazník spustit, jej 87 % 

také dokončilo. 

Vzhledem k tomu, ţe výukový program názvosloví anorganické chemie by měl slouţit 

jako studijní materiál zejména pro studenty prvního ročníku, ostatní ročníky jsem z první 

analýzy odfiltroval a jejich odpovědi jsem pouţil aţ později k dokumentaci dalších, zejména 

časových, závislostí. 

5.2 Odpovědi studentů prvního ročníku 

Dotazník vyplnilo 118 studentů prvního ročníku. 113 z těchto studentů studuje na fakultě 

prezenčně a 5 si zvolilo kombinovanou formu studia. V době vyplňování dotazníku bylo 

v 1. ročníku aktivních 199 studentů, z toho 178 studujících prezenčně a 21 kombinovaně.  

Procentuálně se tedy k problematice názvosloví vyjádřilo 57 % studentů prvního ročníku.  

Informacím získaným od této části respondentů byla přiloţena největší váha během 

optimalizace výukového programu.  
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Graf 1 Vyhodnocení anketní otázky č. 1 

První otázka byla poloţena za účelem zjištění, jak velké části respondentů stanoví získání 

zápočtu problém. Na základě moţnosti filtrace odpovědí je moţno jednoduše zjistit, jak 

v dotazníku odpovídali studenti více a méně úspěšní.  

 

Graf 2 Vyhodnocení anketní otázky č. 2 

Tato otázka dala odpověď na vztah studentů k elektronické podobě výuky. Zcela 
jednoznačně dává většina studentů přednost tištěné verzi skript. Nicméně zbylým 36 % více 

vyhovuje výuka elektronickou formou. Zde je velmi zajímavé porovnání se staršími ročníky, 
kde je procento studentů dávajících přednost tištěným skriptům o něco menší, neţ u jejich 

mladších kolegů. Během přípravy dotazníku byl očekáván opačný trend – konkrétně, ţe vztah 
k počítačům a internetu bude větší u mladších generací studentů. Tento nečekaný výsledek by 
bylo moţno připsat skutečnosti, ţe vzhledem k tomu, ţe na velkou část zkoušek se na FCH 
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lze připravit pouze z materiálů obsaţených na e-learningu (a to zejména ve vyšších ročnících), 
si část studentů na tuto formu výuky průběţně přivykla a dokonce ji nyní preferuje. Přesto 
nelze tvrdit, ţe tištěná skripta budou v blízké době plně nahrazena elektronickou formou, ale 

na druhou stranu je jisté, ţe e- learningový způsob výuky si získává své nenahraditelné místo 
v oblasti edukace. 

Výukovému programu dává přednost 19 % studentů 1. ročníku, coţ můţe vytvářet dojem, 

ţe o takovýto program je nízký zájem. Je třeba si ovšem uvědomit, jaké bylo zadání otázky. 

Skutečnost, ţe pouze pětina studentů preferuje výukový program před tištěnými skripty a 

jejich elektronickou podobou ještě neznamená, ţe zbylé čtyři pětiny by tento program 

k ničemu nevyuţily. S nízkým poměrem respondentů preferujících výukový program bylo 

v dotazníku počítáno a pro ověření zájmu o tento program byla do dotazníku umístěna otázka 

tázající se respondenta přímo na to, zda si myslí, ţe by takovýto program vyuţil. Tato otázka 

bude analyzována níţe. Otázka č. 2 se dále větví pro ty respondenty, kteří by dali přednost 

výukovému programu.  

 

Graf 3 Vyhodnocení anketní otázky č. 2.1 

Z odpovědí vyplývá, ţe většina studentů, kteří dávají přednost výukovému programu, 

nemá moţnost si nastudovat názvosloví anorganické chemie preferovaným způsobem. Osm 

respondentů podobný program vyzkoušelo, polovina z nich nebyla spokojena. V rámci 

inspirace v začátku tvorby výukového programu byl na internetu nalezen pouze jeden 

program věnující se výuce českého názvosloví anorganické chemie. Jedná se o program 

TS_chemie 1 (vydavatel Terasoft) v ceně 635,- Kč, který je ovšem určen pro ţáky základních 

aţ středních škol, takţe lze očekávat, ţe ta část názvosloví, která činí studentům FCH největší 

obtíţe tam bude obsaţena velmi okrajově, nebo dokonce vůbec. Jelikoţ aţ 35 % respondentů 

tvrdí, ţe takovýto program znají a 17 % z nich je s takovýmto programem spokojena, nabízí 

se otázka, zda tito studenti pochopili otázku správně, případně jestli mají korektní představu o 

tom, jak výukový program funguje a jaké nabízí moţnosti. 18 % respondentů odpovídajících 
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na otázku, zda našli výukový program – „Ano“, si je moţno vysvětlit tak, ţe otázku pochopili 

obecně, a to tak, ţe našli jakýkoliv výukový program. Je také moţné, ţe takový program 

skutečně existuje, ale není volně přístupný na internetu. Mnoţství volně přístupných 

výukových materiálů v dnešní době rychle roste a najít si takovýto program nebo alespoň 

nějakou animaci je otázkou okamţiku. V případě českého názvosloví ovšem nelze spoléhat na 

v drtivé většině zahraniční výukové programy a čeští studenti zde narazí na problém, jehoţ 

řešením by měl být program vytvořený v rámci mé bakalářské práce.        

 

Graf 4 Vyhodnocení anketní otázky č. 3 

Díky třetí otázce bylo zjištěno, zda se má výukový program zaměřit více na vysvětlení 

pojmenovávání sloučenin podle vzorce nebo opačnému postupu. Téměř polovina studentů 

prvního ročníku neshledá mezi oběma postupy významnější rozdíl v obtíţnosti, ve zbývající 

polovině převládá část studentů, pro které je obtíţnější tvorba názvu sloučeniny. Tento 

výsledek se ovšem nepotvrdil během analýzy častých chyb, která byla provedena díky 

zpřístupnění opravených testů, které studenti píší v průběhu semestru, kde byla pozorována 

téměř stejná chybovost během pojmenovávání sloučenin jako během tvoření jejich názvů. Zde 

se projevil jeden z přínosu pouţití dvou způsobů získávání informací potřebných ke tvorbě 

programu, kde doplnění dotazníku analýzou chyb umoţnilo verifikaci odpovědí studentů. 

Rozdílnost je v tomto případě moţno chápat tak, ţe větší část studentů má skutečně pocit, ţe 

je pro ně pojmenovávání sloučenin obtíţnější neţ opačný postup, praxe ovšem ukazuje, ţe 

tomu tak není. Více k tomuto tématu je uvedeno v kapitole č. 6 Analýza chyb studentů 

zabývající se analýzou nejčastějších chyb studentů.             
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Graf 5 Vyhodnocení anketní otázky č. 4 

Čtvrtá otázka dala odpověď na to, jak koncipovat výuku v programu. Studenti měli ještě 

jednu moţnost odpovědí a to: „Nejjednodušší je pro mě pochopit látku z teorie“, tuto 
odpověď nezvolil ani jeden student prvního ročníku. Téměř tři čtvrtiny studentů dávají 
přednost vzorovým příkladům navazujícím na teorii. Zbývající čtvrtině vyhovuje vysvětlení 

nové látky přímo na vzorových příkladech. Proto během tvorby programu byl kladen důraz 
zejména na praktickou část, kde bude studentům problematika vysvětlena na konkrétních 

příkladech se vzrůstající obtíţností. Během tvorby části výukového programu slouţící 
k vysvětlení základů teorie, bylo cílem zpracování teorie tak, aby působila přehledně a 
studenty zbytečně neunavovala a neodrazovala od výuky. Jednotlivé části teorie si uţivatel 

můţe také vţdy vyvolat v těch místech praktické výuky, kde je odpovídající teorie 
aplikována.  

 

Graf 6 Vyhodnocení anketní otázky č. 5 
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Jelikoţ cílem této práce bylo vytvořit takový program, o který by studenti měli zájem 

přesto, ţe mají k dispozici tištěná skripta, potřeboval jsem zjistit, zda studenti cítí potřebu 

názvosloví skutečně chápat nebo by si přáli mít k dispozici takový studijní materiál, který by 

byl navrţen přesně na míru testům tak, aby si příprava ţádala minimum práce ze strany 

studenta, ale za cenu nedokonalého proniknutí do problematiky názvosloví. S překvapením 

bylo zjištěno, ţe většina studentů dává přednost takovým studijním materiálům, které vedou 

k úspěšnému napsání testů na základě poctivého proniknutí do dané problematiky. Nicméně 

jsem si vědom toho, ţe velká část těchto poctivých studentů, přestoţe by si přála  názvosloví 

důkladně pochopit a dokázat získané vědomosti vyuţít v jejich dalším studiu, přípravu na 

testy podcení a v časové tísni by dala přednost výukovému materiálu, vedoucímu 

nejjednodušší cestou k úspěchu u testu. Proto byla během tvorby programu vyvinuta snaha 

najít určitý konsenzus mezi těmito dvěma různými přístupy k přípravě na testy.  

 

Graf 7 Vyhodnocení anketní otázky č. 6 

Otázka č. 6 dává moţnost zhodnotit oblíbenost kříţového pravidla mezi studenty prvního 

ročníku, tzn. převedení oxidačního čísla kationtu pod aniont ve vzorci a oxidačního čísla 

aniontu pod kationt ve vzorci. Tato otázka také dává částečně odpověď na záleţitost, do jaké 

míry studenti během tvorby vzorce přemýšlejí a do jaké míry se nechávají slepě vést různými 

pomůckami. Tuto metodu bez jakéhokoliv ověření výsledku (neutrality molekuly, případně 

daného oxidačního čísla atomové skupiny nebo iontu) pouţívá 31 % studentů. Dalších 

46,61 % studentů tuto metodu pouţívá, ale vţdy si výsledek ověří sečtením výsled ných 

kladných a záporných čísel, zbývajících 22 % studentů tuto metodu nepouţívá a počet atomů 

ve sloučenině určuje na základě logické úvahy a znalosti teorie.  
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Obecně lze tvrdit, ţe kříţové pravidlo můţe urychlit vytvoření vzorce neznámé sloučeniny. 

Je třeba si ale uvědomit, ţe v případě, pokud si student není vědom toho, na jakém principu 

toto pravidlo funguje a aplikuje jej zcela automaticky, můţe dojít k řadě zbytečných chyb. 

Proto byl výukový program navrţen tak, ţe nejdřív je vysvětlena podstata dop lňování počtu 

atomů ve vzorcích sloučenin a moţnost pouţití kříţového pravidla je zmíněna pouze 

okrajově. 

Následující analýza dotazníku byla provedena pro získání důkazu, ţe pouţití kříţového 

pravidla bez jeho pochopení můţe být důvodem neúspěchu studenta u testu. Podstatou této 

analýzy je rozdělení studentů na více a méně úspěšné v zápočtovém testu z názvosloví dle 

otázky č. 1 tak, ţe jako úspěšní jsou povaţování ti, kteří buď zápočtový test z názvosloví 

z důvodu vynikajících průběţných výsledků psát nemuseli, nebo jej napsali v řádném termínu 

a jako méně úspěšní všichni ostatní. Pro lepší znázornění je výsledek této analýzy uveden níţe 

v grafu.  

 

Graf 8 Srovnání způsobu používání křížového pravidla u úspěšných a méně úspěšných 
studentů 
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Rozdíl v pouţívání kříţového pravidla mezi oběma skupinami je pouhých 5 %. Větší rozdíl 

je pak v případě moţnosti „Kříţové pravidlo pouţívám, ale vţdy si výsledek ověřím sečtením 

výsledných kladných a záporných oxidačních čísel“, zde ale nelze hledat příčinu neúspěchu 

studentů u testu, jelikoţ po správném ověření nemůţe být kříţové pravidlo zdrojem chyb. 

Nejvýznamnější rozdíl vyplývající z této analýzy je v počtu studentů nepouţívajících kříţové 

pravidlo vůbec. Zatímco méně úspěšní studenti tvoří názvy sloučenin bez pouţití kříţového 

pravidla pouze v 14 % případů, více úspěšní doplňují počty atomů ve vzorcích úvahou v 35 % 

případů, coţ je 2,5 násobně častěji! Tento rozdíl je statisticky velmi významný a lze tedy 

konstatovat, ţe úspěšnější studenti přistupují k tvorbě vzorců častěji s pochopením, kdeţto 

méně úspěšní studenti raději spoléhají na různé pomůcky. Je známo, ţe ve většině případů o 

úspěchu u testu nerozhodne to, zda student aplikuje nebo neaplikuje kříţové pravidlo, tato 

analýza byla provedena především pro obecné porovnání přístupu studenta k výuce a jeho 

důsledku. 

 

Graf 9 Vyhodnocení anketní otázky č. 7 

Tato otázka byla poloţena pro zjištění úrovně znalostí studentů prvního ročníku 

přicházejících na chemickou fakultu z různých středních škol. Byly zjištěny velké rozdíly 

v rozsahu vyučovaného názvosloví na jednotlivých školách. Pro čtvrtinu nových studentů víc 

neţ polovina názvosloví vyučovaného v prvním semestru představuje zcela novou látku, 

naproti tomu kaţdý pátý student si ze střední školy odnese víc neţ 80 % potřebného rozsahu 

názvosloví. Proto se během vývoje programu pro výuku názvosloví bylo třeba zaměřit i na 

jednodušší části názvosloví, aby studenti, kteří jsou oproti svým kolegům ze začátku 

v nevýhodě, mohli tuto ztrátu bez větší újmy postupně minimalizovat.  
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Graf 10 Vyhodnocení anketní otázky č. 8 

Z vyhodnocení odpovědí na osmou otázku je evidentní, ţe zájem o výukový program 

z názvosloví anorganické chemie mezi studenty prvního ročníku rozhodně je. Nezájem o 

takovýto program jeví pouze 5 % účastníků ankety. Z těchto 5 % čtyři pětiny respondentů 

svůj nezájem zdůvodnilo negativním postojem k této formě výuky a zbývající pětina povaţuje 

mnoţství dostupných výukových materiálů za dostačující. Téměř 40 % studentů prvního 

ročníku by výuku názvosloví pomocí programu uvítala, z toho 66 % jako doplněk ke 

stávajícím studijním materiálům a 34 % si dokonce dokáţe představit pouţití tohoto programu 

jako stěţejního materiálu k výuce názvosloví, pokud by byl kvalitní.  

 

Graf 11 Vyhodnocení anketní otázky č. 9 
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Devátá otázka dala odpověď na to, co je pro studenty na názvosloví nejobtíţnější a 

umoţnila soustředit se během tvorby programu na to, co studentům činí největší obtíţe. 69 % 

studentů má největší problém se zapamatováním si různých výjimek a názvů, které nelze 

logicky odvodit. Proto jsou součásti programu tabulky s výjimkami a názvy, které je potřeba 

se naučit zpaměti. Tyto tabulky si uţivatel můţe vytisknout, aby si mohl opakovat jejich 

obsah i bez nutnosti zapínat počítač nebo dokonce těsně před testem, coţ studentovi umoţní si 

zopakovat nejdůleţitější věci např. cestou do školy. Tvorba názvů a vzorců komplexních 

sloučenin je největší obtíţí pro 22 % studentů prvního ročníku. Informace získané na základě 

této otázky byly spíše doplňkové a jako relevantní informace zobrazující skutečné nedostatky 

studentů, resp. poţadavky na program, byly brány především informace získané analýzou 

opravených testů v systému MOODLE.  

 

Graf 12 Vyhodnocení anketní otázky č. 10 

Z otázky č. 10 vyplývá, ţe 38 % studentů prvního ročníku bylo seznámeno s látkou 

v dostatečném rozsahu jiţ během vyučování a 58 % si muselo část látky dostudovat 

samostatně. K této situaci určitě dochází během kaţdého semestru, kdy některá cvičení 

z různých důvodů odpadnou. Také čas určený pro výuku názvosloví není dostatečný a i přes 

snahu vyučujících dochází k tomu, ţe si studenti musejí část látky dostudovat sami. Proto 

bylo během tvorby programu vţdy předpokládáno, ţe uţivatel se s danou problematikou 

nesetkal a celý postup je podrobně vysvětlen uţ od základů.  
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Graf 13 Vyhodnocení anketní otázky č. 11 

Na základě otázky č. 11 bylo zjištěno, ţe 67 % respondentů z prvního ročníku je spokojeno 

s mnoţstvím pozornosti a času věnovaným výuce názvosloví v zimním semestru 1. ročníku. 
Dalších 30 % míní, ţe je toto mnoţství nedostačující.  Různé názory na tuto otázku nejspíš 
pramení z odlišného rozsahu vědomostí získaných na střední škole. Zde se nabízí srovnání 

s otázkou č. 7, zjišťující poměr mezi rozsahem názvosloví na střední škole a rozsahem 
vyučovaným v prvním semestru FCH. Srovnání nabízí následující graf.  

 

Graf 14 Znázornění souvislostí mezi otázkami 11 a 7 
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Z grafu je viditelné, ţe skutečně mnoţství vědomostí získaných na střední škole má vliv na 
odpovědi studentů v otázce č. 11. Zde by bylo moţno provést podrobnější studii vycházející 
z rozdělení studentů na základě absolvované školy a vytvořit jakýsi ţebříček škol podle 

kvality přípravy budoucího studenta Fakulty chemické. Nejen srovnání typů škol, ale zejména 
jednotlivých škol jmenovitě, by mohlo přinést zajímavé výsledky. Tento výzkum, byť jistě 

interesantní, by uţ ale přesahoval rozsah mé práce a k určení způsobu tvorby výukového 
programu by nebyl vyuţitelný.  

Čím méně vědomostí student s nástupem do prvního ročníku má, tím větší má poţadavky 

na pozornost a čas věnovaný výuce. Je pochopitelné, ţe pouhé navýšení mnoţství času 
věnovaného výuce názvosloví bez současného navýšení celkového času semináře by bylo na 

úkor výpočtové části výuky, proto by pro studenty, pro které je p rostor věnovaný výuce 
názvosloví nedostatečný, mohl být mnou vytvořený program alespoň částečnou kompenzací.  

5.3 Další zajímavé aspekty 

Tato část analýzy, na rozdíl od té předchozí, pracuje s odpověďmi všech ročníků.  

5.3.1 Srovnání odpovědí studentů prezenční a kombinované formy studia  

Po odfiltrování všech studentů, kteří studují prezenčně, bylo zjištěno pár zajímavých změn 
v poměru odpovědí na některé otázky. Nejvýznamnější odlišnost se objevila v otázce č. 2, 

která dělila studenty na ty preferující tištěná skripta, na studenty preferující elektronickou 
podobu skript a konečně na studenty dávající přednost výukovému programu.  

 

Graf 15 Srovnání preferencí studentů prezenční a kombinované formy studia 
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe studenti kombinované formy studia dávají přednost 

e-learningovým materiálům. Zatímco klasickým tištěným skriptům dává přednost 59 % 

studentů prezenční formy studia u kombinované formy je to pouze 39 %, tedy většina těchto 

studentů preferuje výuku přímo z počítače. Tento rozdíl je způsoben zejména mnohem větší 

oblibou elektronické podoby skript u studentů kombinované formy, rozdíl 2 % u preferencí 

výukového programu je zanedbatelný a vzhledem malému počtu respondentů jej nelze 

povaţovat za statisticky významný. Preferenci elektronické podoby skript studenty 

kombinované formy studia si lze vysvětlit lepší dostupností elektronického materiálu, který 

můţe být pro studenty kombinované formy studia klíčový.  

5.3.2 Srovnání výsledků u testů v průběhu jednotlivých ročníků 

Z tohoto srovnání lze vypozorovat, jak se v jednotlivých ročnících mění úspěšnost studentů 

v názvoslovné části testu z anorganické chemie.  

 

Graf 16 Srovnání výsledků studentů u testů v průběhu jednotlivých ročníků 

Je zde patrné, ţe v ročnících 2005–2008 neměli studenti s názvoslovnou části výuky 

obecně problém, v ročníku 2008/2009 jiţ došlo v tomto směru k určitému zhoršení a pro 

nynější ročník stanoví napsaní testu z názvosloví velký problém – téměř polovině studentů se 

tento test povedlo napsat aţ na druhý pokus. Zde je potřeba zmínit, ţe v uvedených 16 % 

studentů, kteří podle tabulky napsali test na třetí pokus, jsou uvedeni studenti prvního ročníku, 

kteří v době realizace dotazníku ještě test z názvosloví úspěšně napsaný neměli a tedy jej ani 

na třetí pokus část z nich napsat nemusí.  Na základě výše uvedeného je třeba konstatovat, ţe 

pokud mají být studenti rozděleni na úspěšnější a méně úspěšné, nelze tak činit na základě 

odpovědí získaných od respondentů ze všech ročníků současně, ale je potřeba ke kaţdému 
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ročníku přistupovat zvlášť, jelikoţ obtíţnost získání zápočtu se evidentně kaţdoročně mění. 

Především je ale potřeba zmínit, ţe v tomto výzkumu odpovídali pochopitelně pouze současní 

studenti a tedy lze předpokládat, ţe do vyšších ročníků postoupili pouze ti úspěšnější, coţ 

můţe vytvářet dojem, ţe bylo kdysi získání zápočtu snazší.       

5.3.3 Srovnání úspěšnosti podle přístupu k přípravě na test 

K tomuto srovnání byli odfiltrováni všichni studenti, kteří odpověděli na otázku č. 5 ve 

smyslu, ţe dávají přednost takovému studijnímu materiálu, který je připraví přímo na test, 

aniţ by jim zajistil hlubší pochopení dané problematiky. Tento filtr tedy umoţnil rozdělit 

studenty na „poctivé“ a „nepoctivé“. Byl pozorován vliv přístupu k přípravě na výsledky u 

zápočtového testu.  

 

Graf 17 Srovnání úspěšnosti studentů 1. ročníku podle jejich přístupu k přípravě na test  

 

Graf 18 Srovnání úspěšnosti studentů 2. až 5. ročníku podle jejich přístupu k přípravě na test 
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Na základě výše uvedených grafů lze prohlásit, ţe přístup studentů k přípravě na test má 
určitý vliv na jejich úspěšnost. Nejzřetelněji se tento vliv projevil u studentů prvního ročníku, 
kde aţ 17 % poctivých studentů mělo zajištěný zápoče t z názvoslovné části jiţ na základě 

úspěšného absolvování průběţných testů během semestru, naproti tomu stejného výsledku 
dosáhli nepoctiví studenti pouze v 2 %. Tak velký rozdíl mezi těmito dvěma skupinami 

studentů si lze vysvětlit tím, ţe studenti preferující důkladnou přípravu na test se vzhledem 
k tomu, ţe takováto příprava vyţaduje větší mnoţství času, připravují systematicky, a proto 
jsou i úspěšnější v průběţných testech. Naproti tomu studenti, kteří během semestru přistupují 

k výuce vlaţně, pak na důkladné nastudování názvosloví nemají čas a dávají proto přednost 
výukovým materiálům vedoucím k získání minimálních potřebných vědomostí bez ohledu na 

to, zda budou názvosloví skutečně umět. Pokud by byli studenti 2. aţ 5. ročníku opět 
rozděleni na více a méně úspěšné, pak je moţno tvrdit, ţe ti studenti, kteří dávají přednost 
komplexnímu pochopení problematiky, jsou o 7 % úspěšnější u testů, neţ ti, kteří by látku 

raději nastudovali pouze v takovém rozsahu, který by jim zaručil úspěšné zvládnutí testů.   

5.3.4 Srovnání úspěšnosti dle vstupních vědomostí 

Jelikoţ lze očekávat značný vliv vstupních vědomostí studentů na jejich úspěšnost u testů, 
v této části analýzy byli respondenti rozdělení podle jejich odpovědí v otázce č. 7, která měla 
zajistit rozdělení studentů podle rozsahu probíraného názvosloví na s třední škole a následně 

zjištěny závislosti tohoto faktoru s úspěšností během zápočtového testu z názvosloví.     

 

Graf 19 Srovnání úspěšnosti studentů 1. ročníku dle vstupních vědomostí 
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Graf 20 Srovnání úspěšnosti studentů 2. až 5. ročníku dle vstupních vědomostí 

Předpoklady výsledku této analýzy se potvrdily. Zejména počet studentů, kteří na základě 
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vysoce závislý na absolvované střední škole. Ze studentů prvního ročníku, kteří na střední 

škole probírali pouze polovinu a méně v prvním semestru vyţadovaného rozsahu názvosloví, 

ani jeden nenapsal průběţné testy dostatečně dobře na to, aby zápočtovou část názvos loví 

nemusel psát, zatímco studentům přicházejícím ze škol více chemicky zaměřených se povedlo 

napsat test dostatečně dobře v 14–17 %. V případě starších ročníků je také evidentní vliv 

absolvované střední školy jiţ v prvním sloupci tabulky. Zajímavé je, ţe téměř všichni studenti 

ze skupiny s největšími vstupními vědomostmi napsali test nejpozději v řádném termínu, 

pouze 4 % napodruhé a na třetím termínu uţ ţáden z těchto studentů ani nebyl. Samozřejmě 

opět nelze vyloučit, ţe se takoví studenti vyskytli, ale nepostoupili do dalších ročníků.  
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6 ANALÝZA CHYB STUDENTŮ 

6.1 Vyuţití systému MOODLE 

Program pro výuku názvosloví anorganické chemie byl vytvořen zejména za účelem 

pomoci těm studentům, kterým i přes zdánlivý dostatek výukového materiálu činí názvosloví 

anorganických sloučenin problémy. Tyto problémy se projevují jiţ během semestru, kdy část 

studentů píše kaţdý týden test v e- learningovém systému MOODLE. Jednou z mnoha výhod, 

kterou tento systém studentům FCH poskytuje, je moţnost si jednotlivé testy vyzkoušet 

nanečisto a anonymně z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Další předností je 

okamţité upozornění studenta na chybu, coţ je z výukového hlediska velmi ţádoucí, protoţe 

student je na danou sloučeninu právě soustředěn a oznámení chybné odpovědi mu zůstane 

v paměti, čímţ se sniţuje pravděpodobnost opakování této nebo podobné chyby. Tato  

moţnost je výhodná také pro pedagogy, kteří mají přístup k analýze odpovědí vloţených 

studenty do systému, a to jak v průběhu přípravy na test, tak během samotného testu. 

Z analyzovaných odpovědí lze snadno zjistit, která oblast názvosloví činí studentům největší 

obtíţe, jaké chyby se často opakují a je potřeba na ně studenty během výuky upozornit, 

případně kterým skutečnostem by se mělo věnovat v příštím akademickém roce nebo v dalším 

vydání skript více prostoru. Zde by bylo moţné namítnout, ţe více prostoru jiţ výuce 

názvosloví věnovat nelze, jelikoţ k výuce názvosloví jsou určena pouze dvě cvičení, coţ 

vylučuje jakékoliv hlubší věnování se některým částem názvosloví. I v tomto případě můţe 

být analýza výsledků pro vyučující uţitečná tím, ţe z ní lze vypozorovat, ţe některé části 

názvosloví studentům nečiní téměř ţádné těţkosti a o těchto částech se během výuky zmínit 

pouze okrajově. Navíc studenti mají kdykoliv moţnost poţádat o konzultace či vysvětlení 

látky nad rámec časové dotace předmětu a vyučující jim jsou připraveni vyhovět. Této 

moţnosti však studenti většinou nevyuţívají.  

Moţností analýzy odpovědí studentů v systému MOODLE  bylo vyuţito během tvorby 

výukového programu. Této analýze byly podrobeny odpovědi za poslední tři akademické 

roky.  

Obtíţnost testů z názvosloví je rozdělena do tří následujících stupňů:  

1) V prvním stupni obtíţnosti je poţadována znalost sloučenin sloţených pouze z s- a p-
prvků. Konkrétně se jedná o názvosloví binárních sloučenin, názvosloví iontů a 

atomových skupin, názvosloví kyselin a jejich derivátů, názvosloví solí, hydrogensolí 
a podvojných či smíšených solí, oxidů, hydroxidů, sulfidů a hydrátů.  

2) V druhém stupni obtíţnosti je obsaţeno výhradně názvosloví koordinačních a 
organokovových sloučenin a zde jiţ je vyţadována znalost symbolů a názvů prvků 
celé periodické tabulky.  

3) Nejobtíţnější stupeň testu je kombinací dvou předchozích, jen s tím rozdílem, ţe typy 
sloučenin obsaţených v prvním stupni obtíţnosti jsou rozšířeny o sloučeniny 

obsahující d- a f- prvky. Koordinační a organokovové sloučeniny jsou zde zastoupeny 
spíše okrajově a podstatná část je zaměřena na názvosloví binárních sloučenin, 
názvosloví iontů a atomových skupin, názvosloví kyselin a jejich derivátů, názvosloví 

solí, hydrogensolí a podvojných či smíšených solí, oxidů, hydroxidů, sulfidů a 
hydrátů.  
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První tři týdny studenti píši testy se vzrůstající obtíţností. Následuje série sedmi testů 

s třetím obtíţnostním stupněm, vţdy jeden test týdně. Po úspěšném absolvování těchto celkem 

deseti testů následuje zápočtový test.  
 

Kromě tří výše zmíněných stupňů obtíţnosti, mají studenti k dispozici také tzv. nultý 
stupeň, který shrnuje látku, u které se předpokládá, ţe jiţ byla nabyta během předchozího 
studia na střední nebo částečně i základní škole. V této části jsou studenti zkoušeni 

z názvosloví oxidů, hydroxidů, kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin, jejich solí a 
hydrogensolí, sulfidů, halogenidů a hydrátů. Kromě těchto základních znalostí z názvosloví 

jsou poţadovány také běţně pouţívané triviální názvy některých sloučenin.  
 

Právě nultý stupeň obtíţnosti byl v rámci praktické části této bakalářské práce podrobně 

zpracován. Chyby v následujících obtíţnostních stupních byly rovněţ podrobeny analýze a 

získané poznatky měly vliv na vývoj programu, nicméně vzhledem k relativní nezajímavosti 

získaných dat, nebudou v této práci zpracovány. Nezajímavost pramení ze skutečnosti, ţe ve 

vyšších obtíţnostech studenti nedělali takové chyby, které by bylo moţno kategorizovat jako 

v případě nejniţší úrovně v nultém testu. Odpovědi v těchto obtíţnějších úrovních by ve 

většině případů bylo moţno rozdělit na správné, chybné s naprosto nesmyslnou odpovědí a 

nezodpovězené. Příčinou takového rozdělení odpovědí byla shledána skutečnost, ţe s rostoucí 

obtíţností látky obsaţené v testech je nutno přípravě věnovat větší mnoţství času a nestačí jiţ 

pouhé prohlédnutí skript krátce před testem. Úkaz výskytu zcela neanalyzovatelných chyb byl 

tedy posouzen jako podcenění přípravy. Proto byla podrobná analýza shledána s přihlédnutím 

na vysokou časovou náročnost za neefektivní a výsledky byly zkoumány pouze pro utvoření 

určité obecné představy o problémech studentů během vyplňování těchto obtíţnějších testů.  

6.2 Vyhodnocení chyb studentů v nultém testu 

K úspěšnému řešení nultého testu by si studenti měli vystačit s vědomostmi získanými na 

střední škole. Tento test má pro studenty pouze informativní charakter a není určen 

k povinnému testování znalosti studentů. Absolvováním tohoto testu student zjistí, zda je jeho 

úroveň znalosti anorganického názvosloví srovnatelná s úrovní očekávanou ze strany 

vyučujících. Přestoţe se skutečně jedná o pouhé základy, objevil se v testu nespočet zcela 

zbytečných chyb, které byly často sledovány i později ve vyšších obtíţnostních úrovních 

testů. Vzhledem k tomu, ţe u studentů, kteří mají potíţe se základy názvosloví, nelze 

očekávat úspěšné procházení obtíţnějšími testy, byla věnována velká pozornost analýze 

nultého testu, jejíţ výsledky členěné dle typů sloučenin jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. 

Zpracování informací získaných z analýzy bylo provedeno následovně. Ke kaţdému typu 

sloučenin je uveden komentář popisující nejčastější chyby charakteristické pro jednotlivé typy 

sloučenin, v komentáři se dále nachází hypotéza, proč k jednotlivým chybám můţe docházet a 

tato hypotéza je následně doplněna popisem způsobu, jakým by měl výukový program, který 

je součástí této bakalářské práce, do budoucna zabránit opakování těchto chyb. Po komentáři 

jsou uvedeny vţdy dvě tabulky informující o procentuálním zastoupení jednotlivých typů 

chyb, jedna obsahující analýzu chyb v pojmenovávání sloučenin, druhá obsahující analýzu 
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chyb v tvorbě vzorců sloučenin. Kromě těchto dvou tabulek je pro kaţdý typ sloučeniny 

vypracována tabulka rozdělující odpovědí do tří skupin – správné, špatné a bez odpovědi. 

Informace z této třetí tabulky jsou na konci analýzy shrnuty do celkové statistiky, která je pro 

lepší názornost prezentována grafem.  

Rozdělení chyb do jednotlivých kategorií bylo provedeno s individuálním přístupem ke 

kaţdé jednotlivé odpovědi. K této analýze nebyla pouţita data, která jsou nabízená 

automaticky systémem MOODLE. Individuální přístup byl zvolen jednak pro lepší pochopení 

potíţí studentů v názvosloví anorganických sloučenin, jednak pro zpřesnění výsledků, protoţe 

vyhodnocení systémem je sice rychlé a v rámci nastavení bezchybné, ale z hlediska získání 

pravdivé informace o zvládnutí nebo nezvládnutí názvoslovné látky studenty není jeho 

analýza dostačující. Zvýšení přesnosti je zaloţeno na odlišení se od způsobu vyhodnocování 

systémem v následujících aspektech: 

a) překlepy a další nepřesnosti, které by v ručně psaném testu nezpůsobily chybné 

vyhodnocení odpovědi, byly uznávány jako správná odpověď,  

b) z jedné odpovědi mohlo být do statistiky započítáno i více chyb,  

c) odpovědi, ve kterých nebyl název napsán celý, a bylo jednoznačné, ţe uţivatel ví, ţe 

odpověď bude vyhodnocena jako chybná, byly vyhodnoceny jako bez odpovědi, 

d) stejně tak uvedení správného triviálního názvu bylo hodnoceno jako bez odpovědi 

(tato odpověď mohla být zařazena také ke správným odpovědím, nicméně k triviálním 

názvům je v testu přistupováno tak, ţe je jejich znalost od studentů vyţadována a 

mimoto mají znát i jejich systematický název, proto také není v systému MOODLE 

triviální název zadán jako správná odpověď).  

Výše zmíněným způsobem byla provedena analýza asi 11 000 odpovědí studentů v nultém 

testu, z toho asi sedm tisíc bylo vyhodnoceno jako správné odpovědi jiţ systémem MOODLE 

a zbývající asi čtyři tisíce odpovědí, vyhodnocených jako chybné nebo nezodpovězené, byly 

posouzeny individuálně, aby mohly být rozděleny dle typu chyb, eventuálně uznány jako 

správné dle výše zmíněných kritérií.  

6.2.1 Prvky 

      Znalost názvosloví prvků je naprosto fundamentální pro jakoukoliv další činnost 

v oblasti názvosloví anorganické chemie. Jedná se o oblast, jejíţ zvládnutí je závislé výhradně 

na zapamatování látky. Jelikoţ některé symboly prvků lze odvodit z jejich názvů, objevovaly 

se odpovědi tipujících studentů typu „K – křemík“. Stejně tak symbol prvku často evokoval 

studentům latinský název, který byl následně uveden namísto českého názvu prvku. Zcela 

zbytečnou chybou bylo uvádění názvu prvku s velkým počátečním písmenem, coţ bylo snad 

podníceno velkým prvním písmenem v symbolu prvku.  

Kromě výše zmíněných chyb, vyplývajících s největší pravděpodobností z nedostatečné 

přípravy, byly pozorovány chyby, které by bylo moţno připsat spíše nedůkladnosti během 

přípravy. Na tyto chyby jiţ lze studenty upozornit a také tak bylo v programu učiněno. Jako 

problematické se projevily zejména prvky, jejichţ první písmeno v symbolu je společné pro 
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více prvků. Nejčastěji byly zaměňovány prvky se symbolem nebo názvem na S – „skandium – 

Sk (velmi často)/Sn/Sd“, „síra – Si (velmi často)“, „stroncium – St (velmi často)/Sc/Sn“, „Sb – 

cín/stroncium/bismut“ a „Sn- selen/zinek/skandium“. V této kategorii chyb je potřeba ještě 

zmínit tyto časté chyby: „Mn – magnesium/molybden“, „kadmium – Ca“, „As – 

hliník/stříbro“, „P – olovo“, „cesium – Ce“, „rubidium – Ru“ a „Cr – cer“. 

Další kategorie chyb, na které je moţno upozornit je tvořena názvy prvků obsahujícími 

pravopisné chyby, tyto chyby se často objevují i v pozdějších testech, coţ často způsobí 

neuznání jinak správné odpovědi. Mezi často se opakující pravopisně chybně napsané názvy 

patří především: arzen, bárium a cin. Názvy prvků jsou studenty rovněţ často komoleny a tak 

se objevovaly názvy jako: wolfran, wolofram, walfran, antinon, antinom, stromcium. S cílem 

zamezit do budoucna těmto zbytečným chybám, byla jako součást výukového programu 

utvořena tabulka, umoţňující studentům procvičování názvů prvků. Tato tabulka byla 

doplněna sekcí Časté chyby, kde jsou zmíněny názvy prvků se sloţitějším pravopisem a také 

rozděleny všechny prvky, jejichţ symboly začínají stejným písmenem do skupin dle abecedy. 

Přesnější komentář spolu s obrázky bude uveden v popisu programu.    

Zejména v nultém testu byl pozorován zvláštní jev nepsání souhlásek ď a ť ve slovech 

měďnatý a rtuťný. Jelikoţ se tato chyba objevovala dosti často, vznikla hypotéza, ţe část 

studentů neví, jak tyto znaky z klávesnice vloţit, jelikoţ se standardně na klávesnici 

nenacházejí a je třeba je vkládat přes háček nalevo od backspace a příslušné písmeno. Proto je 

postup uveden na vhodném místě ve výukovém programu.  

Problémy studentům činí také amonný kationt, který označují ve vzorci často jako NH3 

nebo dokonce NH2, také jej často dávají bezdůvodně do závorek, aniţ by bylo nutné uvádět 

jeho násobnou přítomnost ve sloučenině, nebo si jej pletou s antimonem a píši Sb. Ačkoliv se 

nejedná o prvek, bylo rozhodnuto zařadit tento kationt z názvoslovného hlediska mezi prvky a 

nevytvářet zvláštní kategorii.  

Z celkového počtu 1260 zadaných příkladů prvků bylo 9 % špatně nebo nezodpovězeno, 

podrobnější statistika je uvedena v následující tabulce.  

Tabulka 3 Prvky – statistika chybovosti 

Prvky – statistika chybovosti 

určení názvu určení symbolu 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

564 32 34 578 29 23 

90 % 5 % 5 % 92 % 4 % 4 % 
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6.2.2 Triviální názvy 

Jak jiţ bylo zmíněno, v nultém testu je od studentů vyţadována znalost vzorců sloučenin, 

které jsou v chemické praxi často označovány triviálními názvy. Přestoţe se v testu objevily 

všeobecně známé triviální názvy typu voda, amoniak, ozon, kyselina solná, pálené a hašené 

vápno, více neţ polovina odpovědí byla buďto chybná nebo studenti neudali ţádnou odpověď. 

Proto výukový program obsahuje část soustřeďující všechny důleţité triviální názvy a také 

moţnost si po nastudování své znalosti ověřit v jednoduchém testu. Z celkového počtu 1470 

zadaných příkladů určení vzorce dle triviálního názvu bylo 53 % vzorců napsáno špatně nebo 

byla pole pro odpovědi ponechána prázdná.     

Tabulka 4 Triviální názvy – statistika chybovosti 

Triviální názvy – statistika chybovosti 

tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. 

688 233 549 

47 % 16 % 37 % 

  

6.2.3 Halogenidy 

Chyby vyskytující se během tvorby vzorců a názvů halogenidů jsou shrnuty 

v následujících tabulkách. Chybou, která se objevovala často a je vhodné ji uvést konkrétně je 

pravopisná chyba ve slově fluorid, kde studenti občas opomínají samohlásku u a píší florid. 

Proto je ve výukovém programu během výuky halogenidů zvýrazněno písmeno u ve slově 

fluorid. Během tří let systém MOODLE poloţil studentům 1050 otázek z názvosloví 

halogenidů, z tohoto počtu bylo odpovězeno špatně nebo vůbec v 16 % případů. Detailnější 

statistika je obsahem následující tabulky. Další tabulky rozdělují chyby podle typů.  

Tabulka 5 Halogenidy- statistika chybovosti 

Halogenidy – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

451 45 29 426 62 37 

86 % 9 % 5 % 81 % 12 % 7 % 

 
Tabulka 6 Halogenidy – pojmenovávání sloučenin 

Halogenidy – pojmenovávání sloučenin   

typ chyby četnost chyby 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   50 % 

chybný název prvku dle symbolu   32 % 

chybné určení typu sloučeniny  12 % 

nevhodné pouţití číselné předpony  6 % 
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Tabulka 7 Halogenidy – tvoření vzorce sloučeniny 

Halogenidy – tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů ve sloučenině   44 % 

chybný symbol prvku  36 % 

nevhodné pouţití závorek   12 % 

chybné určení typu sloučeniny  8 % 

 

6.2.4 Halogenovodíky  

Tento typ sloučenin nečiní studentům problémy, a proto nebyly nalezeny ţádné významné 

chyby. Studenti pouţívali obě moţnosti pojmenování halogenovodíků – názvu 

halogenovodíků v plynném stavu i v roztocích jako kyselin. Ve všech 117 případech, kdy 

měli studenti pojmenovat nebo utvořit název halogenovodíků, byla vloţena odpověď správná.  

Tabulka 8 Halogenovodíky – statistika chybovosti 

Halogenovodíky – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

55 0 0 62 0 0 

100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

6.2.5 Kyslíkaté kyseliny  

Kromě chyb zmíněných v tabulkách, je nutno zdůraznit chyby v pojmenovávání sloučenin, 

kde kyselinotvorný prvek v tomtéţ oxidačním čísle tvoří více odlišných kyselin, které je 

v názvu nutno odlišit nejlépe udáním počtu atomů kyselých vodíků. Tato neznalost se 

projevuje nejenom tím, ţe studenti tyto vodíky neuvedou, coţ je systémem pochopitelně 

hodnoceno jako špatná odpověď, často také uvádějí počet vodíků v názvech, kde to není 

potřeba, coţ se taky setkává s negativním vyhodnocením odpovědi. Jako příklad je moţno 

uvést kaţdoročně se v mnoha případech opakující chybu, kde studenti sloučeninu se vzorcem 

H2SeO4 pojmenovávali jako kyselinu dihydrogenselenovou, stejně tak kyselinu uhličitou 

uváděli jako dihydrogenuhličitou. Projevem totoţné neznalosti, ale v opačném případě, byla 

celkově nejčastěji se vyskytující chyba a to neuvedení počtu vodíků v názvu kyseliny 

trihydrogenfosforečné. Studenti ve většině případů uváděli název kyselina fosforečná, coţ je 

snad v běţné praxi tolerovatelné, z hlediska názvoslovného je však počet kyselých vodíků této 

kyseliny nutno uvést. Další z moţností je uvedení počtu atomů kyslíku v názvu, toto 

pojmenování dle pravidel názvosloví koordinačních sloučenin však studenti uváděli 

minimálně. Zajímavým poznatkem je, ţe ačkoliv studenti v pojmenovávání kyseliny 

trihydrogenfosforečné chybovali, kyselinu monohydrogenfosforečnou většinou označili 

správně. Toto si lze vysvětlit tím, ţe kyselina trihydrogenfosforečná je nejvíce známou 

formou fosforečných kyselin a proto studenti cítili potřebu jistým způsobem kyselinu 

fosforečnou s pouze jedním atomem vodíku odlišit, čehoţ výsledkem byla správná odpověď.   
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Vyznačit nějaké jednoduché pravidlo, kdy uvádět a kdy neuvádět počet atomů vodíku 

nelze, s ohledem na to, ţe v případě více kyselin odlišujících se pouze počtem vodíků (resp. 

kyslíků), je potřeba určit počet vodíků i jedno- a dvojsytných kyselin a proto nelze tvrdit, ţe 

počet vodíků se uvádí pouze u troj- a vícesytných kyselin, tudíţ studenti musí tyto pro ně 

problematické kyseliny (resp. prvky) znát. Proto byla s cílem zamezit těmto chybám 

v budoucích ročnících do programu implementována tabulka obsahující kyselinotvorné prvky 

tvořící ve stejném oxidačním čísle více různých kyselin s uvedením těchto kyselin. Studentům 

je doporučeno tuto tabulku nastudovat, čímţ nejenţe budou vědět, kde je třeba počet atomů 

vodíku uvést jako součást názvu kyseliny, ale také nebudou číslovkovou předponu 

s předponou hydrogen- pouţívat tam, kde to sice není matoucí, ale ani ţádoucí. Nemluvě o 

tom, ţe systém je v tomto nekompromisní a takovéto nevhodné uvedení předpony připravuje 

studenty o body. Celkově bylo během tří let v oblasti názvosloví kyslíkatých kyselin nula 

body ohodnoceno 27 % z 1050 odpovědí, coţ je podrobněji rozepsáno v následující tabulce.  

Tabulka 9 Kyslíkaté kyseliny – statistika chybovosti 

Kyslíkaté kyseliny – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

364 113 48 398 48 79 

69 % 22 % 9 % 76 % 9 % 15 % 

 
Tabulka 10 Kyslíkaté kyseliny – pojmenovávání sloučeniny 

Kyslíkaté kyseliny – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

neurčení počtu atomů vodíku  66 % 

nevhodné určení počtu atomů vodíku  13 % 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   9 % 

přídavné jméno v názvu kyseliny psáno odděleně   7 % 

chybné určení prvku dle symbolu  3 % 

chybné určení typu sloučeniny  2 % 

 
Tabulka 11 Kyslíkaté kyseliny – tvoření vzorce sloučeniny 

Kyslíkaté kyseliny – tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule   73 % 

chybný symbol prvku  23 % 

chybné určení typu sloučeniny  5 % 

 

6.2.6 Soli 

Oproti kyselinám nebyly v názvosloví solí pozorovány konkrétní problematické 

sloučeniny, ale projevil se generální problém během tvoření vzorců solí a to neschopnost 

vyčíslit počty jednotlivých atomů ve sloučenině tak, aby byla neutrální. Tento problém je 
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evidentní také v tabulce informující o procentuelním zastoupení typů chyb během tvoření 

vzorců sloučenin. Chyby tohoto typu mohou pramenit z následujících nevědomostí resp. 

těţkostí studentů nebo jejich kombinace. Základem je, aby si kaţdý student uvědomil, ţe 

sloučenina je elektroneutrální, následujícím krokem je schopnost určení oxidačních čísel 

jednotlivých atomů ve sloučenině, coţ by ve většině případů u solí nemělo být obtíţné, 

protoţe kyslík má v běţných solích vţdy oxidační číslo -II a oxidační číslo kyselinotvorného 

prvku je určitelné z koncovky podstatného jména v názvu soli. Problém můţe nastat v určení 

oxidačního čísla kationtu, kdy občas nelze vycházet z ve skriptech uvedených pravidel pro 

určování oxidačních čísel a je nutno znát kyselinu, jejímţ derivátem je daná sůl. Znalost 

oxidačních čísel a skutečnosti, ţe součet oxidačních čísel všech sloţek ve sloučenině 

vynásobených počtem jednotlivých atomů je roven nule je jiţ dostačující pro utvoření 

jednoduché rovnice, která studentům vysoké školy nemůţe činit nejmenší potíţe, a jejímţ 

výsledkem jsou stechiometrické koeficienty poměrů jednotlivých sloţek sloučeniny.  

Jelikoţ tento problém byl shledán jako značně významný a přitom problematika není 

nikterak sloţitá, byla do části programu koncipované jako příprava na nultý test včleněna část 

vysvětlující postup určování oxidačních čísel pomocí základních pravidel, která jsou 

všeobecně známá, avšak jejich aplikace jiţ není studentům vţdy zřejmá. Dále je také v části 

věnující se tvorbě vzorců sloučenin uţivateli nad vzorcem sloučeniny znázorněna rovnice, 

jejímţ doplněním získá koeficienty poměrů atomů ve vzorci. Více k tomuto bude uvedeno 

v části popisující samotný program, kde bude popis funkcí názornější díky přiloţeným 

obrázkům.  

Další chybou, která by v této části měla být zmíněna je nevhodné pouţití číselné předpony 
v názvech sloučenin, kde to není nutné a tedy i chybné. V poloţkové analýze se objevovaly 

názvy sloučenin jako síran dihlinitý, trisíran hlinitý nebo dokonce trissíran hlinitý. Tyto 
chyby mohly být způsobeny buď tím, ţe studenti nevěděli, ţe v případech, kde není nutno 
počet kationtů nebo aniontů určovat, se tento počet neurčuje anebo si neuvědomili, ţe 

kombinace hlinitého kationtu se síranovým aniontem vyţaduje pouţití zdánlivě vysokých 
stechiometrických koeficientů 2 a 3 a předpokládali, ţe je proto nutné počet kationtů resp. 

aniontů uvést.  

Dále se zde projevila jiţ v názvoslovné části prvků popsaná chyba, kde studenti uvádějí ve 
vzorci soli amonný kationt v závorkách, aniţ by bylo nutno specifikovat jeho četnost v 

molekule. Celkem bylo z 1050 příkladů solí 38,3 % zodpovězeno špatně nebo vůbec.  

Tabulka 12 Soli – statistika chybovosti 

Soli – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

389 37 99 258 119 148 

74 % 7 % 19 % 49 % 23 % 28 % 
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Tabulka 13 Soli – pojmenovávání sloučeniny  

Soli – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   61 % 

nevhodné pouţití číselné předpony  31 % 

chybné určení prvku dle symbolu  8 % 

 
Tabulka 14 Soli – tvoření vzorce sloučeniny 

Soli – tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule  78 % 

chybný symbol prvku  16 % 

chybné určení typu sloučeniny  3 % 

nevhodné pouţití závorek   3 % 

 

6.2.7 Hydrogensoli 

V názvosloví hydrogensolí se logicky opakují chyby zmíněné v kapitole Soli. Během 

pojmenovávání sloučenin se u hydrogensolí objevila nová chyba a to uvádění předpony 

mono- za účelem určení počtu atomů vodíku v molekule. Jako příklad lze uvést kaţdoročně se 

opakující chybu, kdy studenti pojmenovávali NH4HSO4 jako monohydrogensíran amonný, 

coţ je název, který sice není nijak zavádějící, dle názvoslovných pravidel však nesprávný a 

takto je i vyhodnocen systémem MOODLE.  

Další chyby nejsou pro hydrogensoli typické a byly jiţ popsány dříve, proto bude jejich 

výčet znázorněn pouze v níţe uvedených tabulkách. Z první tabulky je evidentní, ţe téměř 

polovina studentů tento typ sloučenin pravděpodobně vůbec nezná a tedy se ani nepokouší o 

utvoření vzorce nebo názvu. Z těch studentů, kteří se pokusili o správnou odpověď, aţ 26 % 

chybovalo, coţ řadí hydrogensoli mezi typy sloučenin, jejichţ názvosloví je pro studenty 

příchozí na Fakultu chemickou obtíţné. Z 1050 moţných správných odpovědí bylo 56 % 

nezodpovězeno vůbec nebo špatně. Následující tabulky umoţňují získání lepší představy o 

chybovosti v oblasti názvosloví hydrogensolí.   

Tabulka 15 Hydrogensoli – statistika chybovosti 

Hydrogensoli – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

245 53 227 215 68 242 

47 % 10 % 43 % 41 % 13 % 46 % 
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Tabulka 16 Hydrogensoli – pojmenovávání sloučeniny  

Hydrogensoli – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

nevhodné pouţití číselné předpony  51 % 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   22 % 

elektronegativní část sloučeniny nepsána dohromady  15 % 

chybný název prvku dle symbolu   4 % 

chybné určení typu sloučeniny  4 % 

chybějící číselná předpona   2 % 

 

Tabulka 17 Hydrogensoli – tvoření vzorce sloučeniny  

Hydrogensoli – tvoření vzorce sloučeniny 

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule   74 % 

chybné určení typu sloučeniny  8 % 

nevhodné pouţití závorek   7 % 

chybný symbol prvku  6 % 

chybné pořadí prvku ve sloučenině   6 % 

 

6.2.8 Oxidy 

Nejvýznamnější potíţí studentů, která byla pozorována v poloţkové analýze v oblasti 

oxidů, bylo jednoznačně určování oxidačních čísel (je předpokládáno, ţe koncovky 

přináleţející jednotlivým oxidačním číslům studenti znají jiţ ze základních škol a chyby tedy 

pramení skutečně z neschopnosti přidělit jednotlivým atomům ve sloučenině správná oxidační 

čísla). Jako exemplární sloučeniny dobře poslouţí oxid stříbrnatý, který byl studenty velmi 

často označován jako oxid stříbrný a SeO3 chybně pojmenováván jako oxid selenitý. 

V prvním případě si chybné určení koncovky (resp. oxidačního čísla) lze do jisté míry 

vysvětlit nepozorností studentů a uvedením kationtu stříbrného automaticky, jelikoţ se stříbro 

ve většině sloučenin vyskytuje v oxidačním čísle I a přídavné jméno stříbrný se pak 

studentům zaţije natolik, ţe později během pojmenovávání sloučenin nepřemýšlejí a píší 

přímo stříbrný. Chyby studentů pojmenovávajících oxid selenový jako oxid selenitý jiţ výše 

zmíněnou domněnkou ospravedlnit nelze. Zde je problém pravděpodobně v nesprávném 

pouţití kříţového pravidla, kdy studenti pouze přemístí koeficient počtu aniontu po diagonále 

na místo Stockova čísla označujícího oxidační číslo kationtu a na základě této logikou 

nepodloţené činnosti připojují k názvu kationtu nesprávnou koncovku. Lze předpokládat, ţe 

část špatných pojmenování oxidu stříbrnatého vyplývalo také z této druhé zmíněné hypotézy. 

Pro zamezení těmto chybám bylo v návrhu výukového přístupu v programu upuštěno od 

pouţití kříţového pravidla jako pomůcky pro určování stechiometrických poměrů (resp. 

oxidačních čísel atomů) v molekule. Bylo by moţné namítnout, ţe kříţové pravidlo je velmi 

názorná a všeobecně pouţívána pomůcka. S tímto tvrzením lze souhlasit pouze za 
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předpokladu, ţe si je uţivatel tohoto pravidla vědom, na čem je zaloţena jeho funkce, pak jej 

lze pokládat za vhodnou pomůcku, která usnadní a snad i urychlí tvorbu vzorce. Většinou se  

ale s tímto pravidlem studenti setkávají hned na začátku výuky názvosloví, kde je na 

jednoduchých sloučeninách výborně pouţitelné a získají dojem, ţe je tímto problematika 

doplňování koeficientů ve vzorcích vyřešena. Proto je ve výuce v programu od samotných 

počátků doplňování koeficientů zaloţeno na doplňování rovnic, coţ zaručuje pochopení 

podstaty této činnosti a zejména z tohoto vyplývající pouţitelnost pro veškeré sloučeniny a 

ionty. Nejen níţe uvedené tabulky potvrzují, ţe studenti mají skutečně s v tomto odstavci 

představenou problematikou těţkosti.  

Následující tabulky uvádějí přesnější statistiky ze zde diskutované oblasti názvosloví, 

kdeţto k první je moţno uvést, ţe z 1050 příkladů, kde měli studenti uvést vzorec nebo název 

sloučeniny, bylo 20 % systémem vyhodnoceno jako nesprávná odpověď.  

Tabulka 18 Oxidy – statistika chybovosti 

Oxidy – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

422 55 48 415 73 37 

80 % 10 % 9 % 79 % 14 % 7 % 

  
Tabulka 19 Oxidy – pojmenovávání sloučeniny  

Oxidy – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   78 % 

chybné určení prvku dle symbolu  9 % 

nevhodné pouţití číselné předpony  8 % 

záměna oxidu s peroxidem, hydroxidem nebo ozonidem  5 % 

 

Tabulka 20 Oxidy - tvoření vzorce sloučeniny  

Oxidy - tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule   85 % 

chybný symbol prvku  15 % 

 

6.2.9 Hydroxidy 

Názvosloví hydroxidů, podobně jako názvosloví halogenovodíků, nečiní studentům 

významné potíţe. Tento fakt je rovněţ evidentní ve statistice týkající se typů chyb v 

názvosloví hydroxidů, kde převaţují chyby přímo nesouvisející právě s tímto typem 

sloučenin, ale obecně z neznalosti symbolů některých prvků. Ke zvýšení podílu těchto 

druhotných chyb přispěla i skutečnost, ţe v příkladech hydroxidů se objevovaly prvky jako 

skandium, rubidium a cesium, coţ jsou prvky, které jiţ byly uvedeny jako problematické 
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v části zabývající se chybovostí v názvosloví Prvky. V této části byl také popsán způsob, 

jakým je ve výukovém programu projevena snaha o zamezení těmto chybám.   

Za zmínku ještě stojí poměrně časté neuvádění závorek uzavírajících hydroxylovou 
skupinu u hydroxidů vícemocných kovů. Tuto chybu studenti nebudou opakovat, pokud 
budou vzorec sloučeniny vnímat jako rovnici, jejímţ doplněním získají nulový výsledek. 

Zařazení názvosloví hydroxidů mezi méně problematické typy sloučenin potvrzuje i relativně 
nízká chybovost, kde z 1050 odpovědí studentů bylo bezbodově hodnoceno pouze 15 %.  

Tabulka 21 Hydroxidy – statistika chybovosti 

Hydroxidy – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

480 13 32 409 73 43 

91 % 3 % 6 % 78 % 14 % 8 % 

 
Tabulka 22 Hydroxidy – pojmenovávání sloučeniny 

Hydroxidy – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení prvku dle symbolu  80 % 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   20 % 

 
Tabulka 23 Hydroxidy – tvoření vzorce sloučeniny 

Hydroxidy – tvoření vzorce sloučeniny 

typ chyby četnost chyby 

chybný symbol prvku  66 % 

chybějící závorky (lze přičíst k níţe uvedenému typu chyb)  26 % 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule   8 % 

 

6.2.10 Sulfidy 

Ani v názvosloví sulfidů nebyly shledány ţádné specifické problémy, které by nebyly 

známy z předchozích odstavců této analýzy. Poměr jednotlivých chyb je uveden 

v následujících tabulkách. K první je navíc vhodné uvést, ţe celkově bylo analyzováno 1050 

odpovědí studentů a z tohoto počtu bylo 16 % odpovědí uvedeno špatně nebo vůbec.  

 
Tabulka 24 Sulfidy – statistika chybovosti 

Sulfidy – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

437 46 42 439 41 45 

83 % 9 % 8 % 84 % 8 % 8 % 
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Tabulka 25 Sulfidy – pojmenovávání sloučeniny  

Sulfidy – pojmenovávání sloučeniny  

 typ chyby četnost chyby 

chybné určení prvku dle symbolu  50 % 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   32 % 

nevhodné pouţití číselné předpony  14 % 

chybné určení typu sloučeniny  4 % 

 

Tabulka 26 Sulfidy – tvoření vzorce sloučeniny 

Sulfidy – tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule   43 % 

chybný symbol prvku  40 % 

chybné určení typu sloučeniny  17 % 

 

6.2.11 Hydráty solí 

Dle předpokladů se v názvosloví hydrátů solí objevovaly identické chyby jako 

v názvosloví solí (resp. hydrogensolí). Mezi specifické chyby, které byly pozorovány v této 

oblasti názvosloví, lze zařadit zejména chyby vyplývající z neznalosti především vyšších 

z řečtiny odvozených číselných předpon, coţ se projevilo jak v chybách během tvorby názvů, 

kdy byly pouţity nesprávné předpony, tak během tvorby vzorců, kdy naopak nebyla předpona 

správně převedena na číslo. V pár případech nebyl název hydratované soli uveden v genitivu. 

Obecně je však moţno konstatovat, ţe pokud studenti vědí, jak pojmenovávat hydráty, pak 

chyby vznikají spíše v pojmenovávání a tvoření vzorce hydratované sloţky. Z celkového 

počtu 60 příkladů, kde měli studenti doplnit název nebo vzorec hydrátu soli, bylo aţ 82 % 

odpovědí nezodpovězených nebo chybných. Vysoký poměr mezi chybně vyplněnými a 

nezodpovězenými příklady z oblasti názvosloví hydrátu solí znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 27 Hydráty solí – statistika chybovosti 

Hydráty solí – statistika chybovosti 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

118 24 383 101 38 386 

22 % 5 % 73 % 19 % 7 % 74 % 
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Tabulka 28 Hydráty solí – pojmenovávání sloučeniny  

Hydráty solí – pojmenovávání sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybná koncovka (resp. určení oxidačního čísla)   53 % 

chybná číselná předpona  21 % 

chybné určení prvku dle symbolu  16 % 

neuvedení hydratované sloţky v genitivu  10 % 

Tabulka 29 Hydráty solí – tvoření vzorce sloučeniny 

Hydráty solí – tvoření vzorce sloučeniny  

typ chyby četnost chyby 

chybné určení stechiometrických poměrů v molekule  66 % 

neuvedení vody ve vzorci  17 % 

uvedení vody před hydratovanou sloučeninou  6 % 

chybný symbol prvku  6 % 

chybné převedení číselné přepony na číslo   3 % 

chybné určení typu sloučeniny  3 % 

 

6.3 Shrnutí analýzy nultého testu 

Pokud by byly shrnuty získané výsledky z hlediska statistiky chybovosti, jako typy 

sloučenin s nejméně příznivou statistikou se projevily hydráty solí, kde jak během 

pojmenovávání, tak během tvorby vzorce studenti nedokázali správně odpovědět asi ve třech 

ze čtyř odpovědí. Většinou se ovšem o odpověď ani nepokusili, coţ si lze vysvětlit tím, ţe 

vzhledem k tomu, ţe se tento typ sloučenin v kaţdém testu vyskytuje pouze dvakrát, studenti 

nabývali dojmu, ţe úsilí, které by měli vyvinout k vytvoření odpovědi, neodpovídá bodovému 

ohodnocení, a proto názvosloví tohoto typu sloučenin v přípravě opomíjejí.  

Dále je moţno mezi obtíţné typy sloučenin zařadit soli a hydrogensoli, kde zejména u 

hydrogensolí nebyla odpověď velkou částí studentů ani vloţena. Triviální názvy byly rovněţ 

oblastí, ve které studenti často ponechávali pole pro odpověď prázdná. Neuspokojivou 

statistiku uvedenou v části zabývající se chybovostí triviálních názvů však nelze přičítat 

obtíţnosti, ale stejně jako u názvosloví prvků neznalosti látky, kterou si je nutno zapamatovat. 

Naopak jako snadné se pro studenty projevilo názvosloví halogenidů, oxidů, hydroxidů a 

sulfidů. Pokud by byly hydroxidy započítány mezi binární sloučeniny, coţ je díky uniformitě 

hydroxylové skupiny v názvosloví často konáno, lze konstatovat, ţe binární sloučeniny nečiní 

studentům potíţe, naopak s rostoucím počtem sloţek narůstá chybovost. Tato chybovost 

pramení jednak ze zvýšené obtíţnosti vyrovnat počty atomů tak, aby byla sloučenina 

neutrální, coţ úzce souvisí i s určením oxidačních čísel, jednak z neznalosti obecných vzorců 

sloučenin jako jsou hydráty a hydrogensoli. Všechny tyto obtíţe byly registrovány a během 

návrhu výukového programu bylo postupováno tak, aby měli jeho budoucí uţivatelé v těchto 

záleţitostech jasno.  
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Résumé z tabulek vyhodnocujících poměr mezi jednotlivými chybami je moţno zobecnit 

na konstatování, ţe téměř všechny tabulky obsahují na předních místech chyby vyplývající 

buď z neschopnosti studentů určit oxidační čísla a následně atomární poměry v molekule, 

anebo neznalostí (resp. záměnou) symbolů nebo názvů prvků. Tyto banální chyby tedy ve 

většině případů rozhodují o tom, zda pokud student pozná typ sloučeniny a zná i její obecný 

vzorec, bude jeho odpověď správná.  

K přehlednému shrnutí této analýzy poslouţí dále uvedené tabulky a grafy  

Tabulka 30 Shrnutí celkové úspěšnosti studentů 

Shrnutí celkové úspěšnosti odpovědí 

celkem analyzovaných výsledků 11247 

z toho 

správně 7514 67 % 

špatně 1202 11 % 

bez odpovědi 2531 22 % 

  

 

Graf 21 Grafické znázornění celkové úspěšnosti odpovědí 

Tabulka 31 Srovnání chybovosti během tvorby názvů a vzorců sloučenin 

Srovnání chybovosti během tvorby názvů a vzorců sloučenin 

tvorba názvu tvorba vzorce 

správně špatně bez odp. správně špatně bez odp. 

3525 418 942 3989 551 1040 

72 % 9 % 19 % 71 % 10 % 19 % 

 

správně
67%

špatně
11%

bez odpovědi
22%

Grafické znázornění celkové úspěšnosti odpovědí
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K tabulce srovnávající chybovost během tvorby názvů a vzorců je nutno poznamenat, ţe 
do statistiky vzorců nebyly započítány vzorce, které měly být utvořeny z triviálních názvů. 
Bylo tak učiněno, jelikoţ test obsahuje pouze jednostranné tvoření vzorců z triviálních názvů, 

a proto by bylo porovnání uvedené v této tabulce statisticky závadné. Také je pozoruhodné 
zjištění, ţe sledovaný rozdíl je minimální, přestoţe v anketě o více neţ 50 % větší počet 

studentů shledajících obtíţnostní rozdíl mezi tvorbou názvů a vzorců uvedl, ţe obtíţnější je 
tvorba názvů. Moţnost vizuálního porovnání poměrů dat uvedených v této tabulce nabízí graf 
uvedený na další straně.    

 

Graf 22 Grafické znázornění rozdílů v chybovosti během tvorby názvů a vzorců 
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7 PROGRAM NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÉ CHEMIE 

Cílem v této bakalářské práci vytvořeného programu je výuka názvosloví anorganické 

chemie. Tento výukový program je primárně určen studentům prvního ročníku FCH, bude 

však také volně k dispozici na internetu, coţ dává moţnost jeho vyuţití nejen na ostatních 

vysokých školách, ale také na školách středních. Aplikace byla vytvořena v grafickém 

vektorovém programu Adobe Flash, jehoţ moţnosti byly popsány v Adobe Flash. Kromě 

praktické výuky názvosloví anorganických sloučenin program obsahuje části věnující se 

výuce názvů prvků a jejich rozmístění v tabulce a určování oxidačního čísla. Součástí 

programu je také přehled základních názvoslovných pravidel. Podrobnější prezentace  

programu bude předmětem následujících podkapitol.      

7.1 Hlavní nabídka 

Pro usnadnění orientace v aplikaci bylo navrţeno hlavní menu, které umoţňuje rychlé a 

přehledné přepnutí do základních sekcí programu. Jelikoţ bude toto menu zobrazeno po 

kaţdém spuštění této aplikace, vedle navigační funkce plní také funkci informační.  Kromě 

uvedení názvů, určení a autora aplikace je v tomto menu dále moţnost zobrazení nezbytné 

nápovědy. Popis řešení nápovědy v rámci celé aplikace bude součástí podkapitoly 7.2.5. Níţe 

uvedený obrázek zachycuje prostředí hlavní nabídky v průběhu výběru výuky vzorců 

sloučenin v rozsahu středoškolského rozsahu názvosloví.    

 

Obrázek 10 Prostředí hlavní nabídky 
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Z předchozího obrázku je zřejmé základní členění programu. Pět tlačítek na levé straně 

plochy umoţňuje změnu nabídky napravo. Nabídka napravo pak zobrazuje moţnosti volby 

podle výběru uţivatele, přičemţ je vţdy jedním kliknutím moţná změna kterékoliv z 

předchozích voleb, protoţe jednotlivá tlačítka jsou stále aktivní.  

7.2 Členění  programu 

Aplikaci lze rozdělit na 4 základní sekce. První sekce je věnována výuce názvosloví prvků, 

v druhé sekci je vysvětlen postup odvození oxidačních čísel atomů ve sloučenině. Třetí část 

programu je nejobsáhlejší a je zaměřena na výuku názvosloví anorganických sloučenin. 

Obsahem čtvrté sekce je stručné shrnutí základní teorie anorganického názvosloví. 

Podrobnější popis všech částí programu bude součástí následujících podkapitol, ve kterých 

bude s vyuţitím obrázků popsán význam jednotlivých prvků.  

7.2.1 Prvky 

Ačkoliv se můţe výuka názvosloví prvků na vysoké škole jevit jako bezdůvodná, výsledky 

v rámci této práce provedené analýzy (Analýza chyb studentů) nasvědčují, ţe tomu tak není. 

Nejedná se pouze o analýzu chyb v části testu, kde studenti byli zkoušeni přímo z názvů a 

symbolů prvků, tato neznalost se projevovala v celém rozsahu názvosloví, kde se chyby z ní 

plynoucí objevovaly vedle chyb spojených se špatným určením oxidačního čísla na prvních 

dvou místech tabulek shrnujících statistiku chybovosti dle typu chyby prakticky u všech typů 

sloučenin. 

Sekce zabývající se prvky je rozdělena do dvou částí, jejichţ popis bude náplní 

následujících dvou podkapitol.  

7.2.1.1 Výuka názvů prvků 

Tato část znázorněná na následující straně studentům umoţňuje interaktivní výuku názvů 

prvků. Výuka je zaloţena na následující interakci. Po najetí kurzorem myši na políčko 

příslušného prvku dojde k zobrazení obrázku charakterizujícího daný prvek, kliknutí a drţení 

levého tlačítka myši na tomto políčku zobrazí český, latinský a anglický název prvku, nad 

kterým se nachází kurzor myši. Tento způsob interakce umoţňuje studentům si jednotlivé 

prvky v tabulce procházet a své předpokládané názvy si v případě potřeby ověřovat. 

Zobrazení obrázku charakterizujícího daný prvek navíc umoţňuje vytvoření asociace mezi 

prvkem a obrázkem, coţ má, vedle získání nového poznatku o daném prvku, zejména význam 

pro jednodušší zapamatování si tohoto prvku, protoţe dojde k většímu vzájemnému odlišení 

jednotlivých prvků.    

Dále se v prostředí výuky názvy prvků nachází filtr, umoţňující zobrazení pouze některých 

skupin prvku. Tento filtr studenti mohou vyuţít zejména ze začátku výuky, kdy je po nich 

vyţadována znalost pouze s- a p- prvků. Součástí výuky je také aktivní nápověda popisující 

všechny podstatné elementy nacházející se v tomto prostředí a tlačítko umoţňující rychlý 

přechod do druhého reţimu tabulky, který bude popsán v následující kapitole. Stejně jako ve 
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všech ostatních částech programu se v levém horním rohu nachází logo Fakulty chemické, 

které je moţno pouţít k návratu do hlavní nabídky.            

       

 

Obrázek 11 Prostředí výuky názvů prvků 

Na základě chyb pozorovaných v analýze testů ze systému MOODLE, byla do této části 

implementována vsuvka informující studenty o častých chybách. Kromě problematických 

názvů a symbolů prvků získaných z této analýzy, byly do této poznámky přidány i další 

příklady prvků, u nichţ je také moţno předpokládat vyšší chybovost. Studenti jsou 

upozorňováni na dva typy chyb – gramatické a způsobené záměnou s jiným prvkem, jehoţ 

symbol má stejné počáteční písmeno. Gramatické chyby jsou vypsány s červeným označením 

problematické části. V pořadí druhé zmíněné chyby jsou řešeny uspořádáním všech symbolů 

se shodným prvním písmenem do tabulek dle písmen. Jednotlivé tabulky jsou vyvolávány 

najetím kurzoru myši na příslušná počáteční písmena.  

Utvoření lepší představy umoţňuje následující obrázek, který prezentuje prostředí 

v situaci, kdy se kurzor myši nachází nad písmenem C.  
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Obrázek 12 Vsuvka Časté chyby 

7.2.1.2 Výuka rozmístění prvků v tabulce 

Znalost rozmístění prvků v tabulce je pro chemiky velmi praktickou pomůckou nejen 

v oblasti názvosloví prvků. Bude- li tento význam pominut, schopnost vyplnění slepé tabulky 

je od studentů vyţadována a jednu z alternativ, jak tuto poměrně nezáţivnou oblast látky 

zdolat, nabízí právě druhý mód tabulky, jehoţ funkce a princip budou popsány následně. 

Rozdíl mezi předchozím a tímto zobrazením je zejména v tom, ţe v této tabulce nejsou 

zobrazeny symboly prvků. K jejich zobrazení dojde tehdy, pokud uţivatel nad daným 

políčkem podrţí zmáčknuté levé tlačítko myši. V této době jsou mimo symbolu prvku 

zobrazeny i názvy tohoto prvku ve třech jazycích. Stejně jako v předchozím případě, pouhé 

najetí kurzorem nad oblast příslušející danému prvku, vyvolá zobrazení obrázku 

charakterizujícího tento prvek. Tato pomůcka usnadňuje zapamatování si umístění prvků na 

základě vizuální paměti, navíc asociace určitého prvku s jeho uplatněním, výskytem, 

vzhledem nebo jinou charakteristikou prohlubuje chemické povědomí studentů. Kromě této 

pomůcky je do tabulky implementována funkce, která po najetí kurzorem myši na číslo 

skupiny, zobrazí mnemotechnickou pomůcku pro vybranou skupinu. Takovéto pomůcky 

významně usnadňují zapamatování nejen obsahu jednotlivých skupin, ale také pořadí prvků 

ve skupině.  
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Příklad mnemotechnické pomůcky pro vzácné plyny spolu s prostředím zde popisovaného 

módu je znázorněn na následujícím obrázku.     

 

Obrázek 13 Výuka rozmístění prvků v tabulce s ukázkou mnemotechnické pomůcky 

7.2.2   Oxidační číslo 

Chybné určení oxidačního čísla, spolu s uvedením nesprávného názvu nebo symbolu 

prvku, bylo na základě analýzy shledáno jako nejčastější důvod chybných odpovědí studentů 

během nultého testu v systému MOODLE. S obtíţemi studentů v oblasti určování oxidačního 

čísla nejsou spojeny pouze chyby v názvoslovných zakončeních sloučenin, tyto problémy se 

projevují také během vyčíslování stechiometrických poměrů ve sloučenině. Z těchto důvodů 

byla do aplikace Názvosloví anorganické chemie včleněna část umoţňující studentům 

pochopení aplikace všeobecně známých pouček slouţících k přiřazování oxidačních čísel 

atomům ve sloučeninách. 

Prostředí části programu zabývající se výukou určování oxidačního čísla je k tomuto účelu 

přizpůsobeno tak, ţe na pravém okraji se nacházejí všechna pravidla potřebná k určení 

oxidačních čísel atomů v programem nabízených sloučeninách. Tato pravidla jsou běţně 

skryta a k jejich zobrazení dojde po kliknutí na příslušnou záloţku. Dále jsou nad kaţdým 

atomem zobrazena políčka, do kterých můţe uţivatel vkládat dle svého mínění správná 
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oxidační čísla a svou odpověď potvrdit buď klávesou Enter nebo kliknutím na oranţově 

vyznačené tlačítko OK. Pokud je odpověď správná, dojde k zezelenání pozadí pole a toto se 

stává neaktivním (nelze do něj vkládat text a dojde i ke skrytí tlačítka OK), pakliţe je 

potvrzena chybná odpověď, pozadí políčka zčervená a pole zůstává aktivní, čímţ dává 

uţivateli moţnost opravy. Počet korekcí je neomezený.  

V případě, kdy přestoţe jsou uţivateli neustále k dispozici všechna pravidla, uţivatel neví, 

jak má postupovat během určování oxidačního čísla dané sloučeniny, jsou mu k dispozici 

nápovědy v podobě oranţovým textem psaných otázek. Po kliknutí na danou otázku dojde 

k zobrazení nápovědy, která uţivatele informuje o čísle pravidla, na základě kterého je moţno 

určit oxidační číslo daného prvku, je přitom nutné dodrţet pořadí určování oxidačních čísel, 

které je naznačeno pořadím otázek, protoţe občas níţe poloţená otázka vyuţívá informací 

z předchozích. Doporučované pravidlo je moţno zobrazit buďto kliknutím na příslušné číslo 

pravidla nebo najetím kurzorem myši na oranţově psané doporučení. Pokud ani tato nápověda 

není pro uţivatele dostatečným vodítkem pro určení oxidačního čísla daného prvku, program 

zobrazí správné oxidační číslo po kliknutí na doporučení příslušného pravidla. Zobrazená 

oxidační čísla jsou interaktivní a po najetí kurzorem myši na dané oxidační číslo dojde 

k zobrazení komentáře, který uţivatele informuje o tom, jak měl postupovat během určování 

daného oxidačního čísla. Často je tento komentář ve formě rovnice vycházející z nutnosti 

dodrţení pravidla nulového náboje sloučenin.  

Ve spodní části plochy aplikace se nachází informační pole slouţící k zobrazování právě 

potřebných informací. V tomto případě zobrazuje informace upřesňující jednotlivé poučky. 

K zobrazení upřesnění přitom dojde po najetí kurzorem myši nad oranţovým písmem psaný 

text v poučce. Výběr sloučenin k výuce oxidačního čísla je moţný buďto z nabídky příklady 

umístěné dole pod informačním oknem, nebo je také moţná navigace pomocí šipek. 

 Na následujícím obrázku je ukázka určování oxidačních čísel atomů v niobičnanu 

hlinitém, kde uţivatel vloţil a potvrdil správné oxidační číslo hliníku, oxidační číslo niobu 

uvedl špatně a následně kliknul na nápis Použij pravidlo č. 1, čímţ mu program zobrazil 

správné oxidační číslo niobu v této sloučenině, oxidační číslo kyslíku program navrhuje 

odvodit pomocí třetího pravidla, přičemţ je také viditelná ukázka zobrazení doplňujících 

informací v informačním poli.       
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Obrázek 14 Výuka určování oxidačního čísla s ukázkou jejího průběhu 

7.2.3 Sloučeniny 

Výuka sloučenin byla rozdělena podle obtíţností látky na dvě části. První část zahrnuje 

středoškolský rozsah názvosloví anorganických sloučenin odpovídající nultému testu 

v MOODLE tak, jak je popsán v úvodu kapitoly č. 6, druhá část je zaměřena na výuku 

obtíţnějších sloučenin. Jelikoţ se obě části neliší pouze obtíţností látky, ale i způsobem 

výuky, budou popsány odděleně.   

7.2.3.1 Středoškolský rozsah 

Snahou této části aplikace je vysvětlit středoškolský rozsah názvosloví anorganické chemie  

pokud moţno co nejjednodušším způsobem a přitom aktivně zahrnout uţivatele do procesu 

výuky. Uţivateli tedy není pouze předveden postup odvozování názvů a vzorců 

anorganických sloučenin, ale spíše je očekáván jeho aktivní přístup a program mu dává 

moţnost si jeho předpoklady ověřit, případně zobrazit nápovědu, která uţivatele postupně 

navádí ke správnému výsledku.  

Navigace je řešena obdobně jako v předchozí části a uţivatel si tak můţe vybírat 

sloučeniny buďto z celkové nabídky umístěné pod informačním oknem nebo pomocí šipek 

zobrazovat další (resp. předchozí) příklady. Jiţ zmíněné informační okno je v této části také 

přítomno a plní obdobnou funkci. Jelikoţ je k tvorbě názvů a vzorců důleţité určení 
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oxidačního čísla a poznatky z analýzy naznačují, ţe studenti nemají v této oblasti často zcela 

jasno, je opět, stejně jako ve výuce oxidačního čísla, nad kaţdým atomem ve sloučenině 

umístěno políčko umoţňující ověření si předpokládaného oxidačního čísla.  

Na levém okraji výukové plochy uţivatel nalezne dva typy pomůcek. První pomůcka 

zobrazí po rozkliknutí tabulku s koncovkami příslušejícími daným oxidačním číslům. Druhá 

pomůcka obsahuje všechny v této části potřebné typy sloučeniny rozdělené dle počtu prvků 

na dvouprvkové, tříprvkové a víceprvkové.  

Výuka pojmenovávání sloučenin v této sekci probíhá dle následujícího schématu. Uţivateli 

je zobrazena sloučenina, kterou by se měl pomocí napravo vyvolatelných pomůcek pokusit 

pojmenovat a následně si svou odpověď zkontrolovat. V případě, ţe uţivatel nedokáţe 

odvodit název na základě dostupné teorie, je mu k dispozici nápověda, která je v této části 

programu rozdělena na část vedoucí k určení podstatného jména  v názvu sloučeniny, k čemuţ 

je nápomocna pomůcka zahrnující typy sloučenin s uvedením jejich obecných vzorců. Pokud 

bude mít uţivatel přesto problém s určením typu potaţmo podstatného jména sloučeniny, po 

kliknutí na nápovědu dojde k vepsání první části z názvu do pole pro odpovědi a uţivatel má 

moţnost odpověď doplnit. Pokud bude mít potíţe i s tímto krokem, je k dispozici nápověda, 

která uţivatele informuje o tom, ţe na základě znalosti typu sloučeniny si můţe z pomůcky 

typy sloučenin zobrazit tento typ a zjistit z v informačním okně uvedeného obecného vzorce 

sloţku sloučeniny, z níţ se bude tvořit druhá část názvu sloučeniny. Jestliţe uţivatel není 

schopen takto určit sloţku, z níţ má být tvořeno přídavné jméno v názvu sloučeniny, má 

moţnost kliknout na nápovědu a tato sloţka bude přímo ve vzorci označena. Následující 

nápověda nabádá uţivatele, aby zakončil název této sloţky názvoslovným zakončením dle 

určeného oxidačního čísla.  

Následující obrázek znázorňuje průběh pojmenovávání sloučenin – konkrétně arseničnanu 

ţelezitého. Uţivatel jiţ vyuţil moţnosti nápovědy a podstatné jméno z názvu sloučeniny bylo 

do pole pro odpovědi vloţeno aplikací (je také moţnost, ţe jej vepsal sám). Oxidační čísla 

byla uvedena správně, díky vyuţití druhé nápovědy uţivatel ví, ţe přídavné jméno bude 

tvořeno od slova ţelezo a se znalostí jeho oxidačního čísla a příslušného zakončení je schopen 

dokončit tvořený název samostatně. Zobrazení správné odpovědi v jakékoliv fázi odvozování 

názvu je umoţněno oranţovým tlačítkem pod pravou polovinou pole pro odpovědi.        
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Obrázek 15 Pojmenovávání sloučenin s příkladem 

Část vyučující opačný postup je zaloţena na stejném principu s tím, ţe se liší nápověda a 

moţnosti pole pro odpovědi. Do tohoto pole má uţivatel moţnost vloţit dva typy odpovědí – 

buďto konečnou nebo částečnou. Částečná odpověď je v tomto případě chápána jako vloţení 

prvků tvořících sloučeninu ve správném pořadí, ale místo stechiometrických koeficientů 

udávajících poměry atomů v molekule je vloţena mezera. Toto je pro program znamení, ţe 

má vyhodnotit odpověď jako částečnou. Pokud je vloţená částečná odpověď správná, dojde 

k zabarvení pole pro odpovědi světle zeleným odstínem, mezery jsou nahrazeny neznámými a 

políčka určená pro kontrolu uţivatelem předpokládaných oxidačních čísel se stávají součásti 

rovnice rovné nule. Uţivateli je oznámeno, ţe řešením této rovnice jsou koeficienty, kterými 

je potřeba částečnou odpověď doplnit. Kromě vloţení konečné a částečné odpovědi má 

uţivatel stejně jako v předchozí části výuky moţnost zobrazení správné odpovědi kdykoliv 

v průběhu odvozování vzorce.  

Vzhledem k poznatkům získaným z anketní části i analýzy chyb, bylo ve výuce upuštěno 

od vysvětlování postupu doplnění stechiometrických koeficientů v molekule pomocí 

kříţového pravidla. Moţnost jeho pouţití je pouze zmíněna v informačním okně. 

Níţe uvedený obrázek je ukázkou tvorby vzorce jodičnanu kobaltnatého ve fázi kdy 

uţivatel uvedl správně částečnou odpověď a nyní na základě názvoslovných zakončení 
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dokončuje doplňování oxidačních čísel, aby následně získal rovnici, jejímţ řešením budou 

stechiometrické koeficienty. Na tomto obrázku je také viditelné pouţití informačního okna 

jako kontextové nápovědy.  

 

Obrázek 16 Tvorba vzorce s příkladem 

 Součástí středoškolské látky vyţadované od příchozích studentů na FCH je také 

znalost triviálních názvů sloučenin. Proto byla tato oblast názvosloví zahrnuta i do výuky 

středoškolské látky v této aplikaci. Jelikoţ se nejedná o látku, která by vyţadovala pochopení, 

ale spíše časovou investici studentů nutnou k zapamatování látky, byla tato oblast pojednána 

formou testu, kdy jsou studentům přístupná dvě zobrazení, jedno čistě informační ve formě 

vyplněné tabulky s triviálními názvy a příslušnými vzorci a druhé, kde vzorce chybí a je na 

studentech, aby je doplnili. Druhé zobrazení je také v podobě tabulky, ovšem pořadí sloučenin 

je pro zvýšení obtíţnosti pozměněno. Student má moţnost si kaţdou odpověď zvlášť 

zkontrolovat a případně i opravit. Vzhledem k nízké informační hodnotě, nebude obrázek této 

části prezentován.  

7.2.3.2 Vysokoškolský rozsah  

Tato část výuky názvosloví anorganických sloučenin plně navazuje na předchozí část 

aplikace, ve které byla projevena snaha o maximální moţnou názornost v procesu výuky. 
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Před zobrazením této části je uţivatel o této skutečnosti informován s doporučením, ţe pokud 

plně nepochopil středoškolskou látku, je vhodné takto učinit a vyuţít nabídky předchozí části 

programu. Do výuky vysokoškolské látky jiţ nebyly zahrnuty základy uvedené v předchozí 

sekci, jelikoţ by tuto část pouze znepřehledňovaly studentům, kteří jiţ mají dostatečné 

znalosti k tomu, aby mohli pokračovat v této obtíţnější části anorganického názvosloví.  

Přestoţe tato část programu navazuje na předchozí a má být chápána jako její rozšíření, 

schematický postup výuky, který byl zvolen v předchozí části je zde hůře pouţitelný, protoţe 

toto obtíţnější názvosloví je více zaloţeno na teoretických znalostech a student si jiţ během 

tvorby názvů a vzorců nevystačí se znalostí názvů prvků, typů sloučenin a schopností určení 

oxidačních čísel (resp. vyčíslení atomárních poměrů v molekule). Tato oblast názvosloví 

vyţaduje teoretické znalosti, které často nelze logicky odvodit a tedy ani vysvětlit a proto je 

nutné se určitý objem látky naučit zpaměti. V této činnosti tato aplikace nemůţe být 

studentům nápomocná a kaţdý si tuto látku musí nastudovat sám.  

Moţnosti této aplikace, jak studenty v této části názvosloví podpořit, jsou omezeny na 

přehledné shrnutí teorie s vyuţitím moţností interaktivity poskytované technologií Flash. Je 

přitom zachována většina prvků z předchozí části s tím, ţe nápověda jiţ není koncipována tak, 

aby byla univerzální pro kaţdou sloučeninu, ale je tvořena individuálně ke kaţdé sloučenině. 

Tato nápověda je často sloţena z více dílčích kroků směřujících k určení názvu nebo vzorce 

sloučeniny. Způsob, jakým nápověda vede studenta k výsledku, přitom není formou přímého 

prozrazení části názvu nebo prvku určované sloučeniny, spíše se jedná o odkaz na příslušné 

místo teorie, kde je obsaţena informace potřebná k určení názvu nebo vzorce sloučeniny. 

Často také nápověda v prvním stupni upozorňuje studenta na určité charakteristické znaky 

v názvu nebo vzorci sloučeniny a aţ následně odkazuje na teorii.            

7.2.4 Teorie 

Součástí programu je také sekce, jejímţ cílem je seznámení studentů se základy teorie. 

Jelikoţ není zaměřením této aplikace zabývat se dopodrobna teorií, ale zejména usnadnit 

vyrovnání úrovně ze středních škol hůře připraveným jedincům, byla teorie pojata tak, aby 

bylo obsaţeno to nejdůleţitější a především, aby svou sloţitostí a tedy i časovou náročností 

neodrazovala studenty, kteří se ve většině případů začínají o názvosloví zajímat teprve 

v době, kdy jiţ příliš času nazbyt nemají. Na druhou stranu je třeba konstatovat, ţe teorie 

obsaţena v této sekci není zdaleka dostačující pro úspěšné dokončení semestru a plni spíše 

funkci určitého základu, který je v oblasti názvosloví anorganické chemie zcela nezbytný. 

Také můţe být tato část nápomocná uţivatelům, kteří delší dobu nepřišli s názvoslovím do 

styku a potřebují si základy pouze zopakovat.  
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V teoretické části programu jsou rovněţ vyuţity moţnosti autorského systému Adobe 

Flash. Jedním z vyuţití této technologie je implementace nápovědných bublin znázorňujících 

různá doplnění přímo v poučkách, coţ umoţňuje maximální zestručnění definic a tím i jejich 

zpřehlednění. Dále bylo moţností Flashe vyuţito k vysvětlení některých pojmů a definic 

pomocí animací. Jedna z takovýchto animací je znázorněna na obrázku níţe.   

 

Obrázek 17 Využití Flashe v teoretické části aplikace 

7.2.5 Nápověda 

Aplikace Názvosloví anorganické chemie je navrţena tak, aby všechny nezbytné 

informace byly uţivateli poskytnuty na tom místě, kde jsou potřebné. Toto je umoţněno 

zavedením oranţové barvy jako symbolu interaktivity. O významu oranţové barvy 

v programu, stejně jako o moţnosti se z jakékoliv části programu dostat jedním kliknutím na 

logo FCH do hlavního menu, je uţivatel informován jiţ ve stručné nápovědě nacházející se 

jako poslední nabídka na úvodní obrazovce. Se znalostí těchto dvou informací si uţivatel 

vystačí v celém rozsahu aplikace. V oblastech programu, kde se nachází informační okno je 

nápověda zobrazována na tomto okně a v ostatních oblastech je absence informačního okna 

nahrazena nápovědou zobrazovanou formou pop-up okna. Oranţovou barvu však nelze chápat 

pouze jako barvu určenou pro nápovědy, ale spíše jako určité vodítko, kam se vydat kurzorem 

myši v neznámém prostředí.   
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Poslední obrázek této práce znázorňuje obsah hlavní nabídky po kliknutí na tlačítko 

Nápověda. Jiţ v této nápovědě je obsaţena ukázka interaktivity oranţově psaného textu, kdy 

po najetí kurzorem myši na slovo Oranžová, dojde k zobrazení pop-up okna s informací, ţe i 

tento text je interaktivní a po najetí na slovo logo, dojde k zobrazení červeného rámečku 

okolo loga FCH.     

 

Obrázek 18 Obsah úvodní nápovědy aplikace 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření e-learningového materiálu Názvosloví 

anorganické chemie, který by měl být studijní oporou zejména studentům Fakulty chemické 

VUT v Brně. 

Za účelem optimalizace návrhu vyvíjené aplikace byly v rámci této práce provedeny dvě 

analýzy. Vstupní informace do první analýzy byly získány na základě dotazníku 

realizovaného na konci zimního semestru. Tohoto dotazníku se zúčastnilo 451 studentů FCH 

VUT v Brně, coţ umoţnilo získání cenných informací vyuţitelných během tvorby výukového 

materiálu. Anketa byla studentům zpřístupněna díky webové sluţbě www.vyplnto.cz 

poskytující široké moţnosti analýzy vloţených odpovědí. Na základě těchto moţností byla 

analýza rozdělena do dvou částí. První část obsahovala odpovědi pouze studentů prvního 

ročníku, jejichţ odpovědi byly pro vývoj programu vnímány jako klíčové. Druhá část vyuţila 

odpovědí všech respondentů, coţ mimo jiné umoţnilo náhled na časový vývoj preferencí a 

výsledků studentů. Kromě poznatků slouţících přímo k utvoření představy o výsledné podobě 

aplikace, byla anketa vyuţita také ke zjištění postoje současných studentů k elektronické 

formě výuky. Studenti měli také moţnost vyjádření se k prostoru věnovanému výuce 

názvosloví na seminářích anorganické chemie.    

Druhá analýza vycházela z informací poskytnutých výukovým systémem MOODLE, 

kdeţto byly pouţity pouze záznamy odpovědí studentů a samotná poloţková analýza byla 

provedena individuálně na základě pro potřebný účel vymezených kritérií. Individuální 

přístup k posouzení kaţdé odpovědi studenta byl časově velmi náročný, avšak umoţnil 

kategorizaci chyb dle typu, coţ poskytlo nové moţnosti analýzy, jejíţ výsledky byly vyuţity 

během tvorby programu. Dalším přínosem individuálního přístupu k jednotlivým odpovědím 

studentů bylo zpřesnění statistických výsledků, protoţe mohly být přehodnoceny chyby, které 

nevyplývaly přímo z neznalosti názvosloví, ale jednalo se například o překlepy. 

K nejcennějším informacím, které tato poloţková analýza poskytla, patří odpovědi na otázky, 

které typy sloučenin jsou pro studenty nejobtíţnější, která fáze tvoření vzorce nebo názvu 

sloučenin je pro studenty nejvíce kritická, zda mají studenti větší potíţe s odvozováním názvů 

nebo vzorců sloučenin a v neposlední řadě poskytla informaci o připravenosti studentů 

přicházejících na Fakultu chemickou ze středních škol, coţ umoţnilo přizpůsobení koncepce 

programu tak, aby byl vyuţitelný i pro ty, jejichţ úroveň znalostí z oblasti chemického 

názvosloví je velmi nízká.       

Stěţejní části této bakalářské práce byla tvorba výukové aplikace v autorském systému 

Adobe Flash. Pro zajištění funkcí, kterými program disponuje, bylo nutno seznámit se s 

prostředí programu Adobe Flash a zejména s programovacím jazykem ActionScript 3, coţ si 

vyţádalo velké mnoţství času a úsilí, ale získaná dovednost byla následně plně vyuţita během 

tvorby programu.       

Vytvořená aplikace byla pojata zejména jako prostředek umoţňující srovnání úrovně ze 

středních škol hůře připravených studentů s ostatními v oblasti názvosloví vědomostně lépe 

vybavenými studenty. Záměrem programu nebylo převedení současných skript do 
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elektronické podoby, spíše byla projevena snaha tato skripta doplnit na základě moţností, jaké 

poskytuje autorský systém Adobe Flash.  

Tento výukový materiál můţe být také vhodnou studijní oporou pro vysoké procento 

studentů ze Slovenska, přicházejících na FCH s prakticky nulovou znalostí českého 

názvosloví. Praktické vyuţití programu je moţno očekávat také u studentů, kteří výuku 

během semestru podcenili a hledají rychlé řešení, jak se připravit na blíţící se zápočtovou 

písemku. Z výsledků v rámci této práce provedené ankety vyplývá, ţe 19 % studentů prvního 

ročníků dává přednost výukové aplikaci před elektronickou i tištěnou podobou skript, snad 

také u této části studentů najde aplikace uplatnění. Zveřejněním vytvořeného studijního 

materiálu na webu se tento stává volně přístupný ke staţení, coţ umoţňuje jeho případné 

vyuţití také na jiných nejen vysokých školách.     

Nezbývá neţ doufat, ţe si v rámci této bakalářské práce vytvořený studijní materiál najde 

své uplatnění zejména v řadách nově příchozích studentů a moţná se bude také podílet na 

usnadnění procesu získání zápočtu z Obecné a anorganické chemie I, jakoţto předmětu 

rozhodujícího o setrvání většiny studentů na Fakultě chemické.  
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10 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AS3   ActionScript3 

CBT  Computer Based Training, počítačem řízena výuka  

CD   Compact Disc 

CD ROM Compact Disc Read-Only Memory, nepřepisovatelné optické 

záznamové médium 

ELMS  Enterprise Learning Management System 

ENIAC  Electronic Numerical Integrator And Computer 

ERP Enterprise Resources Planning,  informační systém, který integruje a 

automatizuje velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními 

činnostmi podniku 

EXE executable, spustitelný, přípona názvu, která označuje soubor  

spustitelný pro platformu OS Windows 

FCH  Fakulta chemická 

FLA  Flash Authoring, nativní formát souborů flash 

IT   Information technology, informační technologie  

LCMS  Learning Content Management System  

LMS Learning Management System, systém řízeného vzdělávání, prostředí 

umoţňující realizovat distanční vzdělávání s podporou e- learningu  

MOODLE Modular Oblect-Oriented Dynamic Learning Environment, modulové 

objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí 

MP3  MPEG-1 Layer 3, formát ztrátové komprese zvukových souborů 

MP4  MPEG-1 Layer 4, formát ztrátové komprese zvukových souborů 

OS   Operating System, operační systém  

PC   Personal Computer, osobní počítač  

PDA Personal digital assistant, osobní digitální pomocník, malý kapesní 

počítač obvykle s dotykovou obrazovkou a perem  
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PDF  Portable Document Format, přenosný formát dokumentů, souborový 

formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na 

softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny  

 

SWF Small Web Format, výstupní formát aplikace Adobe Flash s malou 

velikostí určený k pouţití na webu 

URL Unique Resource Locator, jednotný lokátor zdrojů, řetězec znaků 

s definovanou strukturou, který slouţí k přesné specifikaci umístění 

zdrojů informací na internetu 

VUT  Vysoké učení technické 

WBT     Web Based Training, výuka na webu 
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