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Odborně-pedagogický koncept
Škola

SPŠCH Brno (CZ)

Oblast

Odborné vzdělávání

Odborná zaměření

1. Aplikovaná chemie
 Analytická chemie
 Farmaceutické substance
 Ochrana životního prostředí
2. Analýza potravin

Odborná oblast působení

"Práce v chemické laboratoři"

Učební jednotka
Celkový čas ve VH (1 vyučovací
hodina = 45 minut)

LEE2: Látkové konstanty, resp. stanovení vlastností látek (fyzikální chemie)
3. ročník: 34 hodin (1 VH týdně)
4. ročník: 60 VH (2 VH týdně)

Pracovní úlohy a čas ve VH

1. Stanovení kinematické viskozity Ubbelohdeho kapilárním viskozimetrem
2. Měření molární refrakce kapalin pro stanovení kvality suroviny
3. Stanovení závislosti hodnoty pH biofarmaceutických léčiv na koncentraci

2 VH
2VH
3 VH
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Fáze učebního procesu

Didaktické funkce

Vyhodnocení/kontrola/zhodnocení
výsledků








orientace, teoretické pozorování
vlastní činnost, praktické provedení
kontrola a vyhodnocení činnosti a výsledků
úvod, motivace, orientace na praxi, reaktivace, orientace na cíl
praktické první osvojení
upevnění, prohloubení dovedností v podnikové praxi
1. Písemné kontroly
2. Ústní kontroly
3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení výsledku

Učební výsledky
Znalosti (teoretické + praktické)
Vědecká a teoretická souvislost





má přehled o vlastnostech používaných
chemických látek (H a P věty)
pojmenuje souvislosti mezi hodnotami a
odpovídající postupy (zná pracovní
kroky), jakož i vztahy pro stanovení
fyzikálních veličin
zná odpovídající aparatury a přístroje a
jejich způsob měření/ovládání (analytické
váhy, stopky, viskozimetr, pyknometr,
refraktometr, pH metr)

Dovednosti
Praktické+teoretické
(= použití znalostí)
 převezme zakázku ke stanovení
fyzikálních konstant kapalných vzorků
a plánuje další pracovní kroky až k
předání výsledku
 vybere způsob, vhodné laboratorní
vybavení a potřebné chemikálie a zachází
s nimi přesně, pečlivě a zkušeně
 provádí opakovaně měření se stejnými
vzorky, aby bylo dosaženo shodných
výsledků minimálně tří po sobě

Kompetence
(role a míra zodpovědnosti a autonomie)
 pracuje samostatně dle pracovních
předpisů
 kontroluje samostatně výsledy a řešení
 formuluje vliv sledovaných parametrů
(např. teplota) na měřené hodnoty
 řeší ev. problémy, nachází alternativní
metody měření pro úkol
 spolupodílí se na realizaci předpisů a
bezpečnostních nařízení
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popíše principy postupů a metod
(stanovení hustoty, viskozity)
zná závislost naměřených hodnot na
prostředí (teplota, tlak, čistota, vlhkost
atd.)
zná význam přesnosti a pečlivosti při
měření a výpočtech
zná bezpečnostní ustanovení a předpisy








následujících měření
provádí měření s maximální přesností,
s důrazem na čistotu používaného
vybavení
zpracovává výsledky do tabulek,
provádí výpočty, ukazuje grafickou
závislost
srovnává u chemicky čistých látek
výsledky s hodnotami v tabulkách
analyzuje problém, rozvíjí možnosti
řešení za použití odborných znalostí a
rozhoduje, jak je možné
překontrolovat hodnoty s alternativním
vybavením
reflektuje, zda je problém skutečně
vyřešen

Fáze učebního procesu

Obsah pracovních úloh

Organizační forma
(metodika)

1. Stanovení kinematické

viskozity pomocí Ubbelohdeho kapilárního

viskozimetru

Orientace, teoretický pohled

 stanovení hustoty a výpočet
 stanovení a výpočet dynamické a
kinematické viskozity

Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse

Potřebné dokumenty/výuku
podporující prostředky

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
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Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny

Kontrola a hodnocení
postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

2. Měření molární refrakce
Orientace, teoretický pohled

Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny
Kontrola a hodnocení

Stanovení fyzikálních vlastností kapalin
 stanovení hustoty pomocí pyknometru
 stanovení viskozity pomocí kapilárního
viskozimetru dle Ubbelohdeho
 zpracování všech hodnot do tabulky
 provedení výpočtu hustoty a viskozity
 grafické zobrazení dynamické viskozity
v závislosti na teplotě
 vyhodnocení potencionálního účinku
teploty na dynamickou viskozitu
 posouzení vyšetřovaných vzorků
kapalin pro stanovení kvality
 stanovení molární refrakce

Stanovení molární refrakce roztoků k jakostní
kontrole kaučuku:
 Stanovení hustoty a indexu lomu
 zpracování všech hodnot do tabulky

Demonstrace
Praktická práce

3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení
výrobku

Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky

Pracovní návod pro učitele
Literatura
PC (program Excel)

suroviny

Demonstrace
Praktická práce

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky

3. Praktické kontroly

Pracovní návod pro učitele

Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse
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postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

3. Stanovení hodnoty
Orientace, teoretický pohled

Postup, praktické provedení
Čas: 1,5 vyučovací hodiny

Kontrola a hodnocení
postupu a výsledků
Čas: 0,5 vyučovací hodiny

3.1 Pracovní výsledek
 provedení výpočtu hustoty
3.2 Vyhodnocení
 provedení výpočtu molární refrakce
výrobku
pomocí Lorentzovy – Lorenzovy
rovnice pro použitý roztok
 provedení výpočtu molekulární refrakce
a srovnání s měřenými hodnotami
 srovnání molární refrakce s hodnotami z
literatury
závislosti pH biofarmaceutických léčiv na
 Stanovení hodnoty pH

Stanovení hodnoty pH jako indikátoru kvality
při výrobě farmaceutických substancí:
 Stanovení hodnoty pH roztoku jako
indikátoru kvality při výrobě
farmaceutických substancí
 zpracování všech naměřených hodnot
do tabulky
 představení hodnoty pH v závislosti na
koncentraci a logaritmu koncentrace v

Tabulky z literatury

koncentraci
Motivace
Přednáška vyučujícího
Diskuse

Demonstrace
Praktická práce

3. Praktické kontroly
3.1 Pracovní výsledek
3.2 Vyhodnocení
výrobku

Návod pro učitele
Tabule
Streamové video
Prezentace v Power Pointu
e-learning
Pracovní návod pro učitele
Pracovní návod pro žáky

Pracovní návod pro učitele
Literatura
PC (program Excel)
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diagramu (znázornění kalibračních
křivek)
 grafické vyhodnocení měřených vzorků
s pomocí diagramu (stanovení
koncentrace)
 srovnání naměřených hodnot s
hodnotami vypočítanými
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