
 

Výukové materiály Název: Rozpuštěný a vypuštěný 
Téma: Děje provázející rozpouštění látek 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 15–16 let    

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny – laboratorní práce 

Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést badatelskou činnost a vyhodnotit její výsledky 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Demonstrační pokusy:   

Pomůcky: meotar, Petriho miska, 2 odměrné válce 250 ml (nebo 500 ml), 2 filtrační papíry, dataprojektor, 
pracovní listy pro žáky 

Chemikálie: H2O, KMnO4, kostka cukru  

Žákovský pokus:  

Pomůcky: stojan na zkumavky, 10 zkumavek, lžička, zátka na zkumavku (nebo skleněná tyčinka), držák 
na zkumavky, kahan, sirky 

Chemikálie: Na2CO3, CaCO3, modrá skalice, škrob, olej, voda, okyselená voda (tj. voda s přídavkem 
kyseliny – např. 5% HCl) 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Rozpouštění látek za laboratorní a vyšší teploty 

Pozorování a porovnání výsledků rozpouštění 



 

Anotace: 

Rozpustnost patří mezi základní charakteristiky látek a znalosti o ní se promítají do praktického 
života. Úloha se zaměřuje na zdánlivě banální otázku – jak poznáme, zda se látka rozpustila. 
Motivační pokusy pomohou žákům zopakovat základní pojmy. Žáci se naučí rozeznat směs 
heterogenní, homogenní a koloidní. Zjistí, že se látka může rozpustit nejen v důsledku fyzikální 
změny, ale i chemické. Celá úloha je zasazena do detektivního rámce na motivy filmu 
Rozpuštěný a vypuštěný, který poskytl mimo jiné možnost odvodit jednotlivé fáze vědecké 
práce. K dispozici je i pracovní list sloužící k ověření pochopení látky. 

Harmonogram výuky: 

 
náplň práce čas potřebné vybavení 

a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Diskuze; 
Vyplňování 

pracovního listu 
10 min. Pracovní list 

Řídí diskuzi o filmu. 
Rozdá pracovní list 

a diskutuje o metodách 
detektivní práce. 

Rozdělí se do skupin. 
Diskutují o filmu 

a snaží se porovnat 
detektivní a vědeckou 

práci v pracovním 
listě. 
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Vyplňování 

pracovního listu 

20 min. 

Pomůcky: meotar, 
Petriho miska, 

2 odměrné válce 
(250 ml), 2 filtrační 

papíry, dataprojektor; 
Chemikálie: H2O, 

KMnO4, kostka cukru; 
Pracovní listy 

Předvádí demonstrační 
pokusy a návodnými 

otázkami pomáhá žákům 
dospět ke správným 
závěrům – 3 indiciím 

důležitým pro pochopení 
procesu rozpouštění. 

Pozorují, navrhují 
řešení a vyplňují 
pracovní list se 

3 indiciemi. 
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Formulace 
hypotézy; 

Rozpouštění látek 
30 min. 

Pomůcky: stojan 
na zkumavky, 

10 zkumavek, lžička, 
zátka (nebo tyčinka), 

kahan, sirky, držák 
na zkumavky; 

Chemikálie: Na2CO3, 
CaCO3 , modrá skalice, 

škrob, olej, voda, 
okyselená voda 

Vyzve žáky, aby 
zformulovali svoje hypotézy 

do pracovního listu. Píše 
nejlepší nápady na tabuli. 

Vyzve žáky, aby navrhli 
postup, a pomáhá 

návodnými otázkami. 
Rozdá chemikálie 

a pracovní listy 
s laboratorním protokolem 

a dohlíží na bezpečnost 
práce. 

Navrhují hypotézy 
a postup 

do pracovního listu. 
Rozpouštějí látky 

ve 2 rozpouštědlech 
za normální a zvýšené 

teploty. 
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Interpretace 
výsledků 10 min. 

Sada zkumavek; 
Pracovní listy 
s protokolem 

Moderuje vyhodnocení 
výsledků a zapisuje je na 

tabuli. 

Zapisují výsledky 
do tabulky 

a porovnávají je 
s jinými skupinami. 
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Diskuse 
o závěrech 

a jejich srovnání 
s hypotézou; 

Zadání domácího 
úkolu; 

Ověření znalostí 

20 min. Pracovní listy 
s protokolem 

Moderuje zobecnění 
výsledků. Formulují závěr. 

 

Domácí úkol pro žáky: 
Jak je definovaná „koloidní směs“? Uveďte alespoň dva příklady takovéto směsi. 



 

Přípravy pro učitele  
Motivace a předlaboratorní příprava 

Název dnešní laboratorní úlohy je Rozpuštěný a vypuštěný. Tento slogan je vypůjčený z názvu 
stejnojmenného filmu. Připomeňme si jeho děj. 
Učitel vyzve žáky, aby stručně nastínili obsah filmu. Pak rozdá skupinám pracovní listy (pokud 
žáci film neznají, seznámí se s jeho stručným obsahem na začátku pracovního listu). 

Rozpuštěný a vypuštěný je již dnes ustálené spojení, běžně používané v publicistice pro něco 
či někoho, co našim zrakům zmizí. 
Učitel vyzve žáky, aby navrhli řešení, jak pan továrník zmizel a proč po něm zůstaly jen kovové 
předměty. 
Předpokládaná odpověď: Továrník byl rozpuštěn v kyselině sírové a zbyly po něm předměty, 
které v ní nejsou rozpustné. 

My si z děje filmu vypůjčíme pouze 2 skutečnosti: budeme zkoumat rozpouštění látek 
a budeme používat tzv. badatelskou metodu, která má s detektivní metodou mnoho 
společného. 
Učitel upozorní žáky na společné prvky v práci detektiva a vědce – snaží se vyřešit 
záhadu/problém. Učitel vyzve žáky, aby navrhli svůj postup při vyšetřování. 

Na základě toho, co jste zde řekli, zkuste doplnit tabulku, která porovnává obě metody, 
a zobecněte jejich fáze.  Komu by to dělalo potíže, může vybírat z nabídky pod tabulkou. 
Učitel se zeptá, zda žáci rozumí všem použitým výrazům z nabídky. Zvlášť se může věnovat 
důležitému slovu hypotéza, tj. domněnce, kterou lze potvrdit či vyvrátit (pokud to není možné, 
je pro obě metody bezcenná). Poskytne žákům čas na vyplnění tabulky. Řešení zkontroluje (žáci 
nemusí formulovat řešení striktně dle nabídky). 

Detektivní metoda Zobecnění Vědecká (badatelská) metoda 

Kam zmizel pan B.? Formulace problému Co se děje při rozpouštění látek? 

Co  o panu B. již víme a co lze ještě 
zjistit? Shromažďování informací Co jsme o rozpouštění zjistili 

shromažďováním indicií (důkazů)? 

Je názor inspektora Trachty 
a asistenta Hlaváčka na věc stejný? Formulace hypotézy Navrhujeme, jak poznáme, že se 

látka rozpustila. 

Jak dokážeme platnost svojí verze? Plánování Jak ověříme platnost našich návrhů 
a co k tomu potřebujeme? 

Sbíráme důkazy. Experiment Ověření. 

Jsou důkazy věrohodné a budou 
stačit k zatčení? Vyhodnocení Potvrdil/vyvrátil pokus náš návrh? 

Budeme ho muset změnit? 

Vydáme zatykač. Závěr Svoje zjištění zobecníme.. 

Jako je zločin zpočátku zahalen tajemstvím, tak i děje našemu oku skryté je třeba odhalovat 
nepřímými důkazy. Vydejme se rozkrýt indicie, které vám pomohou odhalit neviditelné děje 
při rozpouštění látek.    
Učitel vyzve žáky, aby sledovali 3 demonstrační pokusy a na jejich základě odvodili 3 indicie, 
tj. 3 jevy důležité pro rozpouštění látek. 



 

Demonstrační pokusy 

INDICIE I – Brownův pohyb 
Učitel promítne dataprojektorem animaci či videozáznam Brownova pohybu z webu – např.: 
 http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html 
 http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/brown/gas2D/gas2D_cz.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=2Vdjin734gE 
 http://www.youtube.com/watch?v=cDcprgWiQEY 
 http://www.youtube.com/watch?v=OUKfLMCtLFQ 
 http://www.youtube.com/watch?v=urAaR3ag4zI 

Učitel klade otázku: Co pozorujete?  
Učitel klade pomocné otázky: 
Z čeho jsou látky složeny? (z částic) 
Proč shluky částic nejsou v klidu? (mají energii) 
Co je zdrojem jejich energie? (teplo) 
Lze pohyb částic nějak urychlit? (zahřátím) 

Učitel vyzve žáky, aby v pracovním listě zaznamenali pohyb jedné částice (viz obr. výše) a uvedli 
název indicie I (Brownův pohyb). 

INDICIE II – Podstata rozpuštění 
Učitel na meotar položí větší Petriho misku s vodou, do které vloží kostku cukru. Obraz 
promítne na stěnu. 

Učitel klade otázky: 
Co se děje s kostkou cukru? (Stěny se bortí a kousky mizí.) 
Co pozorujete ve vodě? („vlnky“) 
Čím jsou způsobeny? (promícháváním částic) 
Lze pohyb zviditelnit? (použít barevnou látku) 

Učitel vyzve žáky, aby v pracovním listě popsali svá pozorování a objevili indicii II: Podstatou 
rozpouštění látky je pronikání částic této látky mezi částice látky, která je v nadbytku. 

INDICIE III – Difúze a vliv teploty na ni 
Učitel naplní 2 odměrné válce (nejméně 250 ml) vodou studenou (10 °C, A) a teplou (70 °C, B) 
až po okraj. Přikryje je filtračním papírem (musí se smočit), a pak na ně současně položí krystal 
manganistanu draselného. 

Učitel před pokusem klade otázku: Lze předpovědět průběh a výsledek pokusu?  Žáci navrhují 
svoje hypotézy. 

Učitel při pokusu klade doplňující otázky: 
Proč došlo k promíchání látek? (částice se pohybují) 
Jakým směrem se šířila rozpouštěná látka? (po koncentračním spádu) 
Jedná se o děj samovolný? (ano) 

Učitel vyzve žáky, aby do pracovního listu nakreslili stav ve válcích A 
a B po dvou minutách od začátku pokusu. Žáci také nakreslí 
předpokládaný výsledek pokusu (ten bude zřetelný do půl hodiny). 

Učitel vyzve žáky, aby v pracovním listě objevili indicii III: Samovolné 
pronikání částic rozpouštěné látky mezi částice rozpouštědla 
nazýváme difúze. Rychlost tohoto děje je přímo úměrná teplotě. 



 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Formulace hypotézy 

Nyní máte 3 indicie, které vám pomohou vyřešit badatelskou otázku – jak poznat, že se látka 
v rozpouštědle rozpustila a zda se rozpustila v důsledku fyzikální nebo chemické změny.  
Učitel vyzve žáky, aby zformulovali svoje hypotézy a zapsali je do pracovního listu. 

 Jak poznám, že se látka v rozpouštědle:  

rozpustila 

látka „zmizí“ – nejsou okem 
rozeznatelné složky 

vzniká roztok bezbarvý či 
barevný, ale vždy čirý 

 

nerozpustila 

látka „nezmizí“ – okem jsou 
rozlišitelné jednotlivé složky 

látka může sedimentovat 
ke dnu 

vzniká emulze/suspenze 

po protřepání neprůhledné 

změnila   
(chemická změna) 

ze směsi něco uniká 

po odpaření 
rozpouštědla 

nezískáme stejnou 
látku 

nezměnila  
(fyzikální změna) 

po odpaření 
rozpouštědla 

získáme stejnou 
látku 

Brainstorming 

Seznamte své spolužáky se svými hypotézami, které budete potvrzovat pokusem. 
Učitel píše nápady skupin na tabuli. 

Plánování 

K ověření Vaší hypotézy obdržíte pět látek, které budete rozpouštět ve dvou rozpouštědlech. 
Učitel rozdá protokoly a vyzve žáky k naplánování pokusu (pomůcky, postup). Po 5–10 minutách 
píše na tabuli návrhy žáků a reaguje na případné nedostatky návodnými otázkami – např.: 

Jaké množství rozpouštědla a rozpouštěné látky musíme použít? 
Pokud bude rozpouštědlo v nadbytku (10 ml) a málo rozpouštěné látky (na špičku malé 
laboratorní lžičky), vyhneme se přípravě nasyceného roztoku. 

Jak spolehlivě poznáme, že látka „zmizela“, tj. že se rozpustila? 
Učitel poradí žákům, aby si udělali na zkumavce tečku/křížek tmavým popisovačem a snažili se 
ji/ho pozorovat přes protřepanou směs. (Místo zkumavek lze pokusy provádět v kádinkách, 
křížek nakreslit na dno a pozorovat svrchu.) 

Jak podpoříme rozpustnost hůře rozpustných látek? 
U látek málo rozpustných za studena lze rozpustnost podpořit zahřátím (nad kahanem, ve vodní 
lázni). 

Jakým způsobem uspořádáme výsledky pozorování? 
Nejlépe do tabulky. 

Experiment a laboratorní protokol 

Proveďte pokusy dle Vámi navrženého postupu. 
Učitel rozdá chemikálie, případně poučí o bezpečnosti práce (zahřívání). Žáci vyplňují laboratorní 
protokol. 

Chemikálie: 
 Rozpouštědla: voda a okyselená voda (tj. voda s přídavkem kyseliny – např. 5% HCl) 
 Rozpouštěné látky: uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, modrá skalice, olej, škrob 



 

Pomůcky: stojan na zkumavky, 10 zkumavek, lihový popisovač, kahan, sirky, držák na zkumavky, 
lžička, skleněná tyčinka 

Postup: 
Do 5 zkumavek nalijeme 10 ml vody a do dalších 5 zkumavek nalijeme 10 ml okyselené vody. 
Zkumavky přehledně označíme a na každou z nich uděláme fixem tečku/křížek (samozřejmě 
pod hladinou rozpouštědla). 
Přidáme malé množství látky a promícháme. Pozorujeme vzhled směsi ve zkumavce a viditelnost 
tečky/křížku po protřepání/zamíchání. 

Pozorování: 

 Na2CO3 CaCO3 CuSO4.5H2O olej škrob 

voda + – + – –/+ 

okyselená 
voda + + + – –/+ 

poznámka 
bezbarvý roztok 

v okyselené vodě 
uniká CO2 

ve vodě vzniká 
suspenze 

v okyselené vodě 
uniká CO2 

barevný 
roztok emulze 

suspenze 
za studena 

za tepla vzniká 
koloidní směs 

Vyhodnocení 

Seznamte spolužáky se svými výsledky. 
Učitel píše výsledky po skupinách na tabuli (hodnotí se rozpustnost/nerozpustnost látky, vzhled 
roztoku, viditelnost tečky/křížku, chemická změna, fyzikální změna). 

 Pokud vznikla čirá bezbarvá/barevná směs (roztok), látka se rozpustila (tečka byla vidět 
jasně). 

 Pokud vznikla neprůhledná směs s rozlišitelnými složkami, látka se nerozpustila (tečka 
nebyla vidět). 

 Pokud vznikla matná směs s nerozlišitelnými složkami, látka se rozpustila za vzniku koloidní 
směsi (tečka byla vidět rozmazaně). 

 Uhličitany se rozpouštějí v okyselené vodě v důsledku chemické reakce.  
 Ostatní látky se rozpouštějí na základě fyzikální změny a lze je získat zpátky krystalizací. 

Formulujte závěr. 
Učitel vede žáky k tomu, aby zodpověděli badatelskou otázku a zda jejich pokusy 
vyvrátily/potvrdily jejich hypotézu. 

Učitel vyzve žáky k přečtení závěrů a zakroužkuje na tabuli potvrzené hypotézy. 

Učitel slije vodné roztoky modré skalice od žáků a nechá do příští hodiny vykrystalizovat. 

Učitel zadá dobrovolný domácí úkol na téma „koloidní směsi“. 

Učitel si může ověřit nabyté znalosti studentů pracovním listem „Ověření znalostí“. 

Řešení domácího úkolu: 
Koloidní směsi obsahují částice o velikosti cca 1–1000 nm (někdy udáváno 1–500 nm) rozptýlené 
v prostředí jiné chemické látky. Příkladem koloidů je mléko, mlha, krev, syrový vaječný bílek apod. 



 

Ověření znalostí 

 

1. Přiřaďte správná tvrzení. 

směs rozpouštědla a rozpuštěné látky 

nerozlišitelné složky směsi 

homogenní směs 

bezbarvý roztok 

barevný roztok 

koloidní směs 

směs rozpouštědla a nerozpuštěné látky 

rozlišitelné složky směsi 

heterogenní směs 

emulze/suspenze 

2. Pod schémata napište název děje, který znázorňují. 

 

3. Doplňte slovo fyzikální nebo chemické. 

Pokud se částice rozpouštěné látky mísí s částicemi rozpouštědla, aniž by se látka změnila, 
dochází k rozpouštění v důsledku fyzikální změny.  

Brownův pohyb fyzikální rozpouštění látky 
(difúze) 



 

Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Jako alternativu demonstrace Brownova pohybu (pokud není dataprojektor) lze použít pokus popsaný 
na webu: http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/brown/brown.htm. 

Přítomnost unikajícího CO2 při rozkladu uhličitanů lze dokázat pomocí vápenné vody, (event. lze 
použít orientační zkoušku zhasnutí hořící špejle). 

U koloidní směsi (nepravého roztoku) lze za použití laserového ukazovátka jednoduše demonstrovat 
Tyndallův jev. Při posvícení laserovým ukazovátkem skrz kádinku obsahující koloidní směs můžeme 
(vlivem rozptylu světla na koloidních částicích) pozorovat dráhu laserového paprsku. Laserovým 
ukazovátkem se nesmí svítit do očí! Dráhu paprsku pozorujeme při pohledu do kádinky shora. 

 

Reflexe po hodině:  

Tuto laboratorní práci je lépe provést jako dvouhodinovku. 

Je vhodná i pro mladší žáky (pilotáže úlohy probíhaly v 8. třídách ZŠ). 

V práci je použito netradiční dělení rozpouštění na rozpouštění v důsledku fyzikální nebo chemické 
změny. Vynecháním druhého rozpouštědla (okyselené vody), lze úlohu zredukovat na tradiční pojetí 
rozpouštění látky jako důsledek fyzikálního děje. 

Úlohu lze také zredukovat o problematiku koloidních směsí vynecháním zahřívání škrobu. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity:  

 rozpustnost látek v polárním a nepolárním rozpouštědle 
 amfifilní molekuly a jejich využití 
 koloidní směsi, jejich vlastnosti a využití 

 


