
 

Výukové materiály Název: Nejznámější chemikálie světa 
Téma: Destilace 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků 

Předmět (obor): chemie 

Doporučený věk žáků: 14–16 let 

Doba trvání: 2 souvislé vyučovací hodiny – laboratorní práce 

Specifický cíl: naučit žáky formulovat hypotézy a ověřit jejich platnost badatelskou činností 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Nádobí: destilační aparatura, Petriho miska 

Chemikálie: destilovaná voda, NaCl, slabý roztok AgNO3 (pro důkaz chloridů) 

Další: 2 gumoví medvídci  

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Přemýšlet a diskutovat o budoucím globálním problému s nedostatkem pitné vody 

Destilace mořské vody 

 
  



 
 

Anotace: 

Cílem motivační části je představit žákům rozdělení vody na Zemi, diskutovat problematiku 
spotřeby a budoucího nedostatku pitné vody a jeho možná řešení. Úkolem úlohy je 
mezipředmětové propojení diskuze o pitné vodě, jejích zdrojích a alternativách při jejím 
získávání. V rámci laboratorní práce žáci naplánují a realizují destilaci mořské vody; poté bude 
ověřeno, zda byla destilace úspěšná. Na gumových medvídcích bude demonstrováno, že 
destilovaná voda není vhodná k pití. 

Harmonogram výuky: 
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Domácí úkol pro žáky: Zjistěte, jaké je množství vody na Zemi. 



 
 

Přípravy pro učitele  
Úvod do tématu – motivace 

Učitel žáky přivítá a oznámí jim, že se dnes budou zabývat nejznámější a jednou z nejrozšířenějších 
chemikálií na světě, ovšem ne všude tou nejlevnější a nejdostupnější: vodou. 

Požádá žáky o tip, jaké množství vody je na Zemi (opatrně připomene, že šlo o domácí úkol ). Pro 
tvorbu mezipředmětových vztahů (s fyzikou) se doporučuje nejdříve si s žáky ujasnit a vysvětlit, v jakých 
jednotkách budou své tipy uvádět (v km3). Učitel zapíše několik tipů na tabuli a žákům oznámí správný 
výsledek: cca 1,4 miliardy km3. (Učitel může kvůli lepší představě dodat, že jde o 1400 milionů krychlí 
o hraně 1 km plných vody). Žáci budou pravděpodobně překvapeni tak obrovským množství vody. Učitel 
je požádá o druhý tip, kolik procent z tohoto množství připadá na sladkou vodu v řekách a potocích. 
Opět žákovské tipy zapíše na tabuli. Potom žákům promítne dataprojektorem (event. vytiskne či napíše 
na tabuli) následující tabulku: 
 

Forma  Množství (mil. km3)  Procent z celku  

Moře a oceány 1 370 97,25 % 

Ledovce 29 2,05 % 

Spodní voda 0,5 0,68 % 

Jezera 0,125 0,01 % 

Půdní vlhkost 0,065 0,005 % 

V atmosféře 0,018 0,001 % 

Řeky 0,0017 0,0001 % 

Biosféra 0,0006 0,000004 % 

Celkem  1 409 100 % 

 

Učitel opět žákům pro lepší představu připodobní, že v řekách se tedy nachází 1700 krychlí vody o hraně 
1 km. I toto se žákům pravděpodobně bude zdát mnoho. Učitel uvede, že průměrná denní spotřeba 
vody na jednoho obyvatele v USA je 300 litrů (v ČR 120 litrů). Pokud by všichni lidé na světě měli takovou 
spotřebu jako v USA, je roční spotřeba následující (učitel si nechá výpočet diktovat od žáků a zapíše 
na tabuli): 

300 l vody denně na osobu, pro výpočet zadejme v km3: 0,000 000 003  

7 000 000 000 lidí na planetě 

365 dní v roce 

Výpočet: 0,000 000 003 × 7 000 000 000 x 365 = 756 km3 vody celkem pro lidi na Zemi za rok. 

Tedy za dva a čtvrt roku lidé spotřebují tolik vody, kolik se aktuálně nachází v řekách.  Žáci by měli být 
udiveni a učitel s nimi rozvíjí diskuzi, jestli takové množství spotřeby vody považují do budoucna 
za problém. Po diskuzi rozdá puzzle. 

  



 
 

Předlaboratorní příprava 

Předlaboratorní příprava volně navazuje na motivační úvod. 

Učitel žáky rozdělí do pracovních skupin po 3–4 (nebo je nechá rozdělit se tak, jak jsou zvyklí). 

Učitel rozdá žákům puzzle. Žáci skládají puzzle ve skupinách a poté si přečtou složený text, který se 
věnuje problémům s vodou ve světě. 

Puzzle vytvoří učitel předem z Textu pro puzzle (v pracovních listech pro žáky) tak, že tento text 
zkopíruje 2x na jednu stránku, písmo Calibri, velikost 11, okraje úzké, řádkování dvojité (viz ilustrativní 
obrázek). Budoucí puzzle vytiskne (nejlépe na různě barevné papíry; lépe vypadají a navíc žáci nemají 
tendenci „koukat vedle“, protože jiná barva jim naznačuje jiné puzzle) a rozstříhá (viz ilustrativní 
obrázek, jak vypadají rozstříhané a složené puzzle, a kde jsou vidět linie střihu).  

 

 

 

 
 

 
 
Po sestavení a přečtení textu následuje krátká diskuze o přečtených informacích. Učitel se pak zeptá 
žáků, co si myslí, že bude náplní dnešního laboratorního cvičení. Pomocí otázek vede žáky k odpovědi: 
odsolování mořské vody destilací, ověření časové a energetické náročnosti této metody. 

  



 
 

Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Žáci pracují ve skupinách. Do skupiny obdrží pracovní list, který vyplňují během laboratorní práce. 

Učitel žákům ukáže plastovou 2litrovou láhev (s 3,5% roztokem NaCl ve  vodě). Oznámí jim, že si ji přivezl 
od moře (nebo ji přivezl kolega/syn/…) a že je v ní mořská voda. (Jde o lež, ale účel zde světí prostředky; 
nebo klidně dovezte vodu od moře, pokud nechcete lhát.) 

Učitel žákům odlije cca 30 ml, nebo je nechá v rámci procvičování přesného odměřování objemů kapalin 
odměřit si třeba 32 ml. Všechny skupiny musí destilovat stejné množství! 

Správnou aparaturu, kterou mají k destilaci postavit, musí poznat z trojice obrázků v pracovním listě. Je 
na učiteli, do jaké míry nechá žáky „koupat“ ve špatně postavené aparatuře. I to patří k bádání! 
Řešení:  
Aparatura č. 1 – pro filtraci  
Aparatura č. 2 – pro krystalizaci 
Aparatura č. 3 – pro destilaci 

Než žáci začnou zahřívat, učitel jim zkontroluje správnost sestavené aparatury. 

Žáci budou upozorněni, že při správné destilaci by měl vždy zbýt v destilační baňce tzv. matečný louh; 
neměli by nikdy baňku úplně „vypražit“. Nesoutěží o množství vydestilované vody! Výtěžek budou 
počítat proto, aby se to naučili či procvičili, ne proto, aby měli „co nejvíce“. 

Během žákovských pokusů učitel připraví do dvou Petriho misek (cca 20 minut před prezentací výsledků, 
při které budou potřeba) dva gumové medvídky. Jednoho zalije vodou z vodovodu a druhého destilovanou 
vodou. 

Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace 

Až skupiny žáků dokončí pokus, donesou svůj destilát k demonstračnímu stolu a srovnají ho s destiláty 
ostatních skupin z hlediska kvality (předestilovaná voda již neobsahuje sůl?) a kvantity (jaký je výtěžek 
operace?). 

1. Kvalita 
Učitel nyní ukáže žákům, že přítomnost chloridů ve vodě (tedy přítomnost soli – chloridu sodného) lze 
dokázat jednoduchým pokusem s roztokem dusičnanu stříbrného: Kápne pár kapek tohoto činidla 
před zraky žáků do vzorku mořské vody. Okamžitě se objeví bílá sraženina AgCl, která je důkazem 
přítomnosti Cl. Učitel vyzve žáky, aby sami otestovali čistotu svého destilátu. 
Žáci by měli odvodit, jak čistotu své předestilované vody ověří. Když kápnou pár kapek činidla do vzorku 
svého destilátu, žádná sraženina by vzniknout neměla, pokud pracovali opravdu čistě. 

2. Kvantita 
Žáci jsou vyzváni, aby vypočítali výtěžek získané vody. 

Řešení úkolu č. 2: 
a) Mořská voda je směs mnoha látek; obsahuje (mimo jiné) vodu a v ní rozpuštěné prvky či sloučeniny: 
kyslík, oxid uhličitý, chlorid sodný, chlorid draselný, a mnoho iontů , , . 

c) Výpočet:    

  



 
 

Demonstrační pokus 

Problematiku nepřítomnosti důležitých iontů v destilované vodě, a tím její nevhodnost k pití (odsoluje 
organismus) a zalévání demonstruje učitel na pokusu se dvěma medvídky (pokus si připravil cca 20 min 
předem – viz výše) v Petriho miskách: 

 

 

 
 

 

Gumoví medvídci po 20 minutách: ve vodě z vodovodu (vlevo) a v destilované vodě (vpravo) 

Medvídek ve vodě z vodovodu se nezačal rozpouštět, protože vodovodní voda obsahuje rozpuštěné soli 
(izotonický roztok). Naopak v destilované vodě se medvídek rozpouštět začal, protože destilovaná voda 
žádné soli neobsahuje (= hypotonický roztok). 



 
 

Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

Když se mořská voda před destilací navíc obarví, např. vhozením krystalku manganistanu draselného, 
je výsledek destilace efektnější, neboť bezbarvý destilát se liší od výchozího roztoku na první pohled. 

 

Reflexe po hodině: 

Časové rozvržení je naplánováno na 80 minut – zbývajících 10 minut je ponecháno na úklid a jako 
časová rezerva. 

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Problematika průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v různých zemích světa. 

Problematika znečišťování vody v řekách, jezerech a mořích vlivem lidské činnosti. 

Koloběh vody v přírodě. 

 

 
 
 
 
 
 
  


