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P�EDMLUVA 
  
Studijní materiál, který se vám práv� dostal do rukou, je ur�en: 

 
- student�m u�itelství chemie na Pedagogické fakult� Masarykovy univerzity (zejména 

p�edm�t Laboratorní technika), 
- student�m u�itelství pro 1. stupe� základní školy na Pedagogické fakult� Masarykovy uni-

verzity (zejména p�edm�t Praktikum fyziky a chemie), 
- student�m jiných chemických, p�ípadn� chemii využívajících obor�, 
- zájemc�m z �ad u�itelské ve�ejnosti, 
- nadaným žák�m základních a st�edních škol, chemickým olympionik�m. 

  
Materiál zahrnuje základní informace pot�ebné pro bezpe�nou práci ve školní chemické 

laborato�i, základní charakteristiku obvyklých laboratorních pom�cek a jejich použití, vysv�t-
lení správného provedení nejd�ležit�jších laboratorních operací (v�etn� videozáznam�, foto-
grafií nebo schémat), záznamy vybraných pokus� a laboratorních zkoušek (nap�. zvukový 
efekt p�i zkoušce �istoty vodíku).   
  
  
Výuka p�edm�tu Laboratorní technika je rozd�lena do p�ti blok�: 

 
- Školení bezpe�nosti práce a protipožární ochrany, základy první pomoci, základní le-

gislativa, seznámení s laborato�í, kontrolní test 
- Vybavení laborato�e, kontrolní test 
- Základní laboratorní operace, kontrolní test 
- Složit�jší úlohy 
- Záv�re�ný úklid v laborato�i, zápo�et 

 
Úlohy byly voleny tak, aby svým obsahovým zam��ením i �asovou náro�ností vyhovova-

ly požadavk�m u�itelského studia a dvouhodinové týdenní �asové dotaci. P�edpokládá se blo-
kové cvi�ení, tj. �ty�hodinová cvi�ení po dobu poloviny semestru. 

  
N�které videozáznamy byly po�ízeny digitálním fotoaparátem. Kvalita záznam� je tím si-

ce snížena, avšak informa�ní hodnota z�stala zachována. Jedním ze zám�r� autorek totiž bylo 
ukázat student�m u�itelství chemie, že multimediální studijní materiály mohou (pro svoje bu-
doucí žáky) vytvo�it sami pomocí relativn� snadno dostupného a relativn� snadno ovladatel-
ného vybavení a motivovat je tím k vlastní tvorb� podobných materiál�. Výhradní použití dra-
hé kamery a složité profesionální st�ižny by mohlo mnohé z nich (pro nedostupnost vybavení 
a pro �asovou náro�nost práce s ním) od vlastní práce spíše odradit. 

Zvuk doprovázející videozáznamy je autentický (v�etn� zvuku zapnuté digesto�e, p�ípad-
n� dalších). Práce v zapnuté digesto�i je u �ady nato�ených experiment� nutnou podmínkou, 
proto bylo rozhodnuto zvuk ponechat pokud možno v originální podob�. 

V n�kterých p�ípadech bylo p�i natá�ení použito vhodné pozadí (papír, tabule apod.) pro 
snadn�jší pozorování d�ležitých fází nebo významných efekt� experimentu. Je z�ejmé, že stu-
dent p�i samostatné práci v laborato�i taková pozadí používat nebude; jejich použití má však 
opodstatn�ní p�i p�edvád�ní pokus� žák�m, s �ímž se studenti seznámí pozd�ji (viz nap�. 
p�edm�t Školní chemické pokusy).  
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