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1 Cíl práce a klasifikace stupně zrakového postižení  

Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve výuce 

chemie. Vychází přitom z praktických zkušeností získaných výuce na Základní škole pro 

zrakově postiženou mládež a na Gymnáziu pro zrakově postižené. 

Z hlediska vzdělávání nejsou žáci se zrakovým postižením jednotnou skupinou. Podle 

zrakového vnímání se žáci dělí na slabozraké, se zbytky zraku, s poruchou binokulárního 

vidění a nevidomé. 

Slabozrací žáci jsou schopni za použití kompenzačních pomůcek pracovat se zrakem téměř 

jako žáci normálně vidící. Jedná se o žáky se sníženou zrakovou ostrostí nebo se sníženým 

rozsahem zorného pole. 

Žáci se zbytky zraku pozorují předměty v bezprostřední blízkosti očí, nejsou však schopni 

pracovat s běžnou učebnicí, potřebují zvětšené písmo. 

Nevidomí žáci mohou mít zachován světlocit, jsou však schopni nahradit zrakové vnímání 

pomocí jiných smyslů, především hmatově pohybových a sluchových vjemů. U nevidomého 

žáka záleží také na tom, kdy došlo k poškození zraku. Jestliže došlo k poškození zraku později, 

můžeme při vyučování využívat poznatky a představy získané zrakem. Tyto zrakové 

představy je ale třeba stále upevňovat opakovaným vybavováním, protože by mohly časem 

vyhasnout.  Žáci, kteří jsou nevidomí od svého narození, tyto představy nemají a všechny 

nové pojmy jim musí být důkladně objasněny. Barvu nebo světlo nemohou nevidomí vnímat 

vůbec. 

Z těchto důvodů je třeba při výuce přírodních věd přistupovat individuálně k jednotlivým 

žákům s použitím speciálních kompenzačních pomůcek. Slabozrací používají při vyučování 

pro kompenzaci zrakové vady optické pomůcky nebo televizní lupy pro práci nablízko, 
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pro práci do dálky: 

 

Pro nevidomé byl donedávna hlavní kompenzační pomůckou Pichtův psací stroj, který slouží 

k psaní textu v Brailleově bodovém písmu.  
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Ukázka bodového písma: 

 

Nevýhodou je prostorová náročnost textu a opotřebení bodového písma čtením pomocí 

hmatu. 
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S rozvojem počítačů používání Pichtova stroje ustupuje notebookům s hlasovým výstupem. 

Žáci pracují s notebookem s běžnou klávesnicí. K počítači lze připojit i braillský řádek. 

 

 

2 Výuka chemie žáků se zrakovým postižením 

Základní organizační formou vyučování zůstává stejně jako na běžných školách vyučovací 

hodina. Vyučovací metody je však nutno s ohledem na slabozraké a nevidomé studenty 

výrazně upravit.  

2.1 Výklad 

První zásadou při výkladu učební látky žákům se zrakovým postižením je verbalizace všeho, 

co učitel píše nebo ukazuje, a to dostatečně nahlas a podle potřeby opakovaně. 

Druhou zásadou je, že výklad musí být jasně a logicky strukturovaný.  Hlavní strukturu je 

třeba v průběhu výkladu několikrát zopakovat tak, aby student věděl, kam si má právě 

získané poznatky zařadit. 

Za třetí je třeba mít na paměti, že zrakově postižení se s mnoha věcmi častěji než vidící  

setkávají ve škole poprvé. Proto používáme při objasňování nových pojmů metodu přímého 

pozorování ve spojení s důkladným slovním popisem. 

Čtvrtá odlišnost výuky vyplývá z neschopnosti žáků se zrakovým postižením vnímat vizuální 

neverbální komunikační signály. Vyučující nemůže usměrnit chování žáků očním kontaktem, 
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mimikou nebo gesty, ale vše musí nahradit sluchem. Stejně tak učitel spolehlivě nepozná 

podle výrazu tváře nebo držení těla, jestli student dává pozor, proto je třeba volit prostředky 

vyžadující řečovou nebo pohybovou reakci.  

2.2 Didaktické materiály 

Pod pojmem didaktické materiály se rozumí učební texty, obrázky, schémata, modely 

a podobně. 

Liší se velikostí písma, tloušťkou čar s kontrastem. Pro nevidomé musí být tyto materiály 

vnímatelné hmatem. Nevidomý vnímá hmatem prostorové změny předmětů, jejich tvar, 

plochy, vzdálenost a také změny polohy i druh materiálu, z něhož jsou vyrobeny.  

Hmatové vnímání lze rozdělit podle míry aktivity na pasivní a aktivní a podle styku 

s poznávaným předmětem na přímé a nepřímé.  

Pasivní hmat se realizuje za relativního klidu povrchem pokožky a zkoumaného předmětu. 

Vjemy, které vznikají jako výsledek doteku, odrážejí hlavně fyzikální vlastnosti předmětů. 

Nevzniká ovšem celkový obraz předmětu. Ten může vzniknout pouze tehdy, jde-li o předmět 

dříve poznaný, pak pouhý dotyk kteréhokoli místa předmětu je signálem k vybavení celkové 

představy.  

Aktivní hmat vzniká společnou činností kožně mechanického a pohybového analyzátoru, je 

základem hmatového poznání nevidomých.  

Hmat přímý vzniká kontaktem pokožky s pozorovaným objektem.  

Hmat nepřímý probíhá za pomoci nějakého nástroje. 

Průběh hmatového vnímání předmětu lze rozdělit na tři fáze: 

1. Nevidomý zběžnými pohyby rukou zjišťuje polohu, přibližný tvar a velikost předmětu. 

2. Nevidomý se soustřeďuje na detaily, podrobně je zkoumá a analyzuje. 

3. Nevidomý znovu ohmatává celý předmět, vytváří si přesnější představu o jeho 

celkovém tvaru a o vzájemných vztazích detailů.  
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K přípravě hmatových materiálů využíváme braillskou tiskárnu, která převádí černotisk 

(psané písmo) do bodového písma.  
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Některé vzorce můžeme připravit na Pichtově stroji, některé jen ve formě schématu, níže 

příklad: 

 

 

Některá schémata vytváříme vlastnoručně na fólii a kreslence:  
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Zde se používá rydlo, rádýlko např. pro pozitivní kreslení v papíru, nebo jde o rytí obrazu ve 

hmotách s vláčnou konzistencí. Pro usnadnění orientace se stačí domluvit, že např. v levé 

horní části bude předmět zakreslen tak, jak vypadá při ohmatávání zepředu nebo 

z přivrácené strany, že v levé dolní části bude předmět zakreslen tak, jak vypadá při 

vyhmatávání shora, vpravo nahoře bude kresba levé strany předmětu a vpravo dole bude 

kresba pravé strany předmětu apod.  

 V poslední době se osvědčují obrázky tištěné pomocí tiskárny pro reliéfní tisk, tzv. fuser: 
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Obrázek vytištěný na reliéfní tiskárně: 

 

Reliéf je kombinací plastiky s kresbou.  

Jsou známy čtyři techniky čtení reliéfních obrázků.  

1. Orientační pohyb ruky s mírně rozevřenými prsty – hadovité projíždění celého 

obrázku odshora dolů. Nevidomý nachází obrázek a vymezuje jeho hranice. 

2. Pohyb prstů po konfiguracích – zpravidla pohyb ukazováku po čarách vymezuje směr, 

ostatní prsty plní pomocné funkce. 

3. Souběžný pohyb dvou prstů – využívá funkci palce jako opory v orientaci. Různá 

vzájemná postavení palce a ukazováku umožňují rozlišit různé geometrické tvary 

(např. šestiúhelník). 
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4. Paralelní pohyb obou rukou – podobá se předešlé technice, ale navíc rozšiřuje pole 

hmatového vnímání, umožňuje rychleji prohlížet i obrázky větších rozměrů a zachytit 

větší množství detailů. 

Některé hmatové obrázky a modely byly dodávané obchodem, např. krátká chemická 

tabulka nebo model anthracenu. 

 

Ke studiu chemie je nezbytná dlouhá periodická tabulka prvků. Pro žáky máme vlastnoručně 

zhotovenou zjednodušenou verzi tabulky v Brailleově písmu, kterou používají v hodinách při 

probírání tematických celků: Periody, Skupiny, Kvantová čísla, Přechodné nepřechodné 

prvky, Vnitřně přechodné prvky. Obrázek tabulky:  

 

Výřez periodické tabulky pro nevidomé. Uprostřed je název prvku (Cl), vlevo nahoře 

protonové číslo. 
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2.3 Písemné práce 

Pro každého studenta mám připravené testy, písemné práce, příklady či doplňující schémata 

podle jeho potřeby ve formě: 

- zvětšeného tisku, 

- braillském tisku, 

- elektronické podobě (flash disk).  

Student se sám rozhodne, která forma zadání mu nejlépe vyhovuje. Odpovědi testů 

odevzdávají v bodové podobě nebo na flash disku. Poslední dvě varianty vytiskneme 

v počítači v normálním tisku. 

2.4 Chemické pokusy 

Nepostradatelnou součástí výkladu učiva chemie je použití demonstračních metod. Záleží na 

složení třídy (počtu zrakově postižených). Podle toho se rozhodujeme o formě laboratorních 

cvičení. 

Při provádění chemických pokusů u nevidomých je třeba dodržovat tyto zásady: 

- student si před provedením pokusu osahá nebo zblízka prohlédne potřeby 

a pomůcky, případně prázdnou aparaturu potřebnou k provedení pokusu; 

- učitel důkladně popisuje aparaturu i průběh pokusu, přičemž do popisování 

zapojuje i vidící studenty; 
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- je nutné dodržovat bezpečnost práce, dodržovat bezpečnou vzdálenost, jestli to 

situace vyžaduje, musí mít student na sobě ochranné pomůcky;  

- u rychle probíhajících pokusů je třeba na tento průběh studenty předem 

upozornit; 

- vytvoření přesné představy o pokusu usnadní reliéfní nebo černotiskový nákres 

pokusu. 

Vytváříme pracovní skupiny tak, aby spolu s nevidomým žákem pracoval žák vidící. Nevidomý 

může sestavit aparaturu, rozdrtit, rozmělnit, přefiltrovat i si ohmatat chemikálie. Pokus 

provede vidící žák. Nevidomý může zaznamenat čichové vjemy, šumění plynů, teplotu. 

Při složitějších pokusech nevidomí žáci používají pomůcku již dříve vyrobenou, se kterou 

mohou sestavit vzorce, rovnice - viz obr.   

 

 

Během výkladu děláme frontální pokusy. Pro vytvoření představy je dobré použít reliéfní 

obrázek, viz obr. 
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 K některým výkladům používám krátké výukové filmy, při kterých slyší žáci jiný způsob 

výkladu učiva. 

2.5 Učebnice pro nevidomé studenty  

Učebnice chemie byla dříve jen ve zvukové formě, což bylo pro studenty velmi obtížné. Při 

studiu studentům pomáhali vychovatelé, rodiče, spolužáci, asistenti. Nyní mají nevidomí 

studenti možnost stáhnout si z Knihovny digitálních dokumentů /KDD) nebo databáze 

Střediska Teiresiás v elektronické podobě učebnici chemie pro čtyřletá gymnázia, jejímiž 

autory jsou J. Honza a A. Mareček. Dále středisko Teiresiás  připravuje hmatový tisk učebnice 

chemie Banýr, J. –Beneš, P., Chemie pro střední školy, Praha: SPN 2001. 

 

3 Přístupy k obsahu a organizaci výuky chemie  

3.1  Celková charakteristika předmětu 

Předmět chemie na gymnáziu je zařazen k všeobecně vzdělávacím předmětům. Chemie, 

jedna ze základních přírodních věd, se zabývá složením a vnitřní stavbou látek. Studuje 

všechny látky od nejjednodušších až po velmi složité, a to jak látky přírodní, tak i připravené 

syntézou. Vývojem se vytvořila celá řada chemických oborů (např. biotechnologie, genové 

inženýrství). Všechny obory spolu souvisejí a podílejí se na řešení celosvětových problémů 
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(hledání nových surovin, nových zdrojů energie, zajištění výživy obyvatelstva, zdravotnictví 

apod.). Studenti vidomí i nevidomí by měli znát terminologii i symboliku zákonů a výpočtů. 

Své poznatky by měli využívat v praktickém životě. 

3.2 Přehled jednotlivých tematických celků  

Ke všem uvedeným tematickým celkům jsou v druhé části práce uvedeny přílohy. 

3.2.1 Anorganická chemie  

3.2.1.1 Složení a struktura chemických látek. Chemické veličiny, jejich měření 

a výpočty 

U tohoto tématu používají studenti zápis, který vychází z černotiskové podoby textů a ze 

základních pravidel pro přepis do bodového písma (viz publikace W. Gonzúrové - Příručka pro 

přepis textů do bodového písma).  

V  notebooku je lepší používat např. pro zápis vazeb místo znaků řecké abecedy slovní 

označení písmen. Je to lepší pro rychlejší zápis a čtení pomocí hlasového výstupu. 

3.2.1.2 Atomová struktura - podstata vazeb 

Z hlediska výuky tohoto tématu není výrazné omezení pro nevidomé studenty, samozřejmě 

při použití zhotovených názorných pomůcek. Využíváme chemickou tabulku pro nevidomé, 

se kterou nevidomí mohou pracovat současně s ostatními studenty. Dále používáme 

hmatové modely atomů, prostorové tvary orbitálů a druhy vazeb.  

3.2.1.3 Chemické značky a vzorce, druhy základních reakcí včetně kinetických 

a acidobazických. Směsi, termodynamika  

Studenti jsou seznamováni s typy vzorců, např. strukturními, elektronovými a iontovými. 

Přepis značek prvků se provádí podle Brailleova bodového písma pro nevidomé. Hlavní 

zásady přepisu vzorců a rovnic lze najít v příloze a úplné zásady v publikaci od W. Gonzúrové. 

Pokud žák s těžkou zrakovou vadou používá k psaní počítač, odpadá složitý zápis do 

Brailleova písma a při zkoušení vzorce a rovnice čteme přímo z počítače. Proto 
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v individuálních případech stačí od žáků chtít jen ústní vysvětlení struktury a principu řešení 

rovnice. 

3.2.1.4 Nepřechodné prvky 

V tomto tématu se výuka příliš neliší od výuky na běžných školách. Studenti se naučí podle 

tabulky jednotlivé prvky, zopakují si konfiguraci, elektronovou stavbu. Dále se postupuje 

tradičně u každé skupiny prvků v pořadí: výskyt, výroba, vlastnosti sloučeniny, užití. 

Nevidomí studenti používají zkrácenou tabulku a prvků. Dále děláme frontální pokusy. Pro 

nevidomé studenty máme připravené modely a chemické náčiní. Pro názor a pochopení 

používáme schémata nakreslená na kreslence, fólii nebo z fuseru.  

3.2.1.5 Elektrochemie, tvary molekul, komplexní sloučeniny 

Elektrochemie nečiní studentům velké potíže, neboť je možné dělat řadu pokusů, které mají 

možnost si hmatově ověřit. Daniellův článek, Leclancheův článek, akumulátor atd. - speciální 

nákresy viz příloha. 

Tvary molekul a teorie hybridizace je obtížná pro prostorovou představu. Proto se snažíme 

vysvětlit co nejjednodušším způsobem odvození tvarů vycházející z teorie VSEPR a naučit 

studenty, že skutečný tvar molekuly může být shodný se základním tvarem, ale podmínkou 

je, aby všechny vrcholy základního tvaru byly obsazeny atomy. Zde opět používáme modely 

a plastické pomůcky. 

Při výkladu komplexních sloučenin vycházíme z centrálního atomu, který je akceptor, 

a ligandů, které jsou jejich donorem. Podle modelů vysvětlíme koordinační číslo a prostorové 

uspořádání. 

3.2.1.6 Kovy, kovová vazba, přechodné prvky 

Jsou to prvky, které se nacházejí ve 3. až 13. skupině periodického systému. 

Opět používáme zkrácenou verzi braillské tabulky B prvků. Tato látka je z hlediska barevných 

látek a jejich iontů těžko vysvětlitelná a pochopitelná, proto barevné reakce a barvy od 

nevidomých studentů není možné vyžadovat. Zaměřujeme se hlavně na jednotlivé skupiny, 

jejich základní charakteristiku, výrobu, sloučeniny a užití. Porovnáváme vlastnosti podle 
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tabulky (elektronegativita, oxidační číslo, valenční elektrony). Chceme, aby studenti poznali, 

které sloučeniny jsou oxidačními nebo redukčními činidly. 

Používáme prostorové pomůcky a náčrtky např. u chromanů, dichromanů, karbonylů. 

3.2.1.7 Vnitřně přechodné prvky 

Do této skupiny se řadí prvky šesté a sedmé periody: lanthanoidy a aktinoidy. Jsou to  

F prvky. Lanthanoidy se na rozdíl od aktinoidů vyskytují v zemské kůře a aktinoidy jsou 

radioaktivní. Obojí patří mezi neušlechtilé kovy a jsou poměrně reaktivní. 

Do skupiny dále patří transurany a izotopy uranu. Je důležité vysvětlit princip jejich štěpení. 

Opět používáme zkrácenou periodickou tabulku. 

3.2.2 Organická chemie 

Organická chemie se zabývá studiem vlastností, přípravy a použití organických sloučenin 

včetně studia vnitřního uspořádání jejich molekul a jejich reakcemi. Organické sloučeniny 

mají pro člověka nesmírný význam. Mnohé směsi organických sloučenin získáváme 

z přírodních zdrojů a jsou základem naší potravy (např. mléko, maso, obilí, brambory), 

našeho oblékání (např. vlna, hedvábí, bavlna), případně konstrukčním materiálem (např. 

dřevo, sláma). Moderní civilizace se neobejde bez rozmanitých syntetických látek, které nás 

provázejí každodenním životem. Vedle toho používáme mnoho dalších látek organického 

charakteru, jako jsou např. léčiva, prostředky proti škůdcům, mycí prostředky, barviva či 

lepidla. Společnost si vyrábí organické chemikálie uměle, to znamená různými chemickými 

obměnami surovin získávaných z přírodních zdrojů, jako je např. ropa, zemní plyn, uhlí nebo 

celulóza. Počet organických sloučenin připravených syntetickými metodami dosahuje ročně 

mnoha desítek tisíc.  

3.2.2.1 Složení organických sloučenin 

Je důležité, jak z výsledků analýzy a zjištěné molekulové hmotnosti neznámé organické 

sloučeniny můžeme určit její stechiometrický, případně sumární vzorec. Seznamujeme se 

s různými druhy vzorců, vazností, uhlíkovými řetězci (zde opět potřebujeme znalosti o energii 

vazeb, elektronegativitě atd.). Při tomto výkladu používáme modely - tyčinkové, kalotové, 
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molekulové. Tyto modely pomáhají rozvíjet představivost studentů. Pro pochopení látky 

požadujeme vysvětlení struktury vzorce, vazby, atd. Je zajímavé, že tyto vzorce studenti 

dobře chápou a mají i radost je sestavovat a tvořit. 

Obtížnější je učivo o konfiguraci a konformaci. Proto při zkoušení požadujeme vzorce 

perspektivní (podle obrázku či modelu). 

Chemické reakce studenti zvládají, ale větší potíže jsou u indukčního a mezomerního efektu. 

Zde je složitý zápis v Brailleově písmu. Kapitola o uhlovodících je bez větších obtíží, ale je 

třeba použit názor.  

3.2.2.2 Deriváty uhlovodíků 

V této kapitole je důležité vysvětlení charakteristických skupin. Opět používáme  názor - viz 

příloha. Pro heterocyklické sloučeniny používáme stavebnici rozvíjející prostorovou orientaci 

ve vzorci, uložení heteroatomu, hlavně u složitějších heterocyklů, např. u purinu. Přepis 

vzorců těchto sloučenin je v bodovém tisku popsán v příručce. 

Obtížným tématem je pro nevidomé studenty optická aktivita. Zde je opět důležitý názorný 

nákres a toto téma pak ještě více vysvětlujeme u cukrů v biochemii. 

3.2.2.3 Biochemie 

Biochemie je vědní obor na rozhraní mezi biologií a chemií. Odhaluje, z jakých látek se 

skládají organizmy, jaké fyziologické procesy probíhají v organizmech a jak je možné je 

ovlivňovat. Je to zajímavé učivo. Popisnou biochemii nevidomí studenti za pomocí nákresu 

a názorů zvládnou. Obtížnější jsou i nadále konformační vzorce, ale i některé strukturní, 

např. u bílkovin a nukleových kyselin. Bez názorných pomůcek jsou těžko zvládnutelné. 

Dynamická biochemie se zabývá změnami uvnitř organizmu. Vše je řízeno podle regulačních 

systémů. Toto téma je obtížné i pro vidící studenty, proto je zapotřebí při tomto tématu 

stručné a přehledné vysvětlení s pomocí názoru. Ale schémata jsou obtížná, a proto 

u nevidomých studentů vyžadujeme jen přehledný postup, samozřejmě musí znát vzorce 

a za pomocí schématu tento postup vysvětlit.  
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Učivo chemie je rozhodně pro nevidomé studenty z hlediska barevnosti látek a složitých 

vzorců obtížnější než pro vidící studenty. Ovšem je to učivo patřící do všeobecně 

vzdělávacích předmětů. V dnešní době jsou zde závažná témata, bez kterých se v životě 

neobejdeme, proto si myslíme, že je důležité, aby se vyučující snažil s pomocí názoru 

a dobrého individuálního přístupu studenty zaujmout a vysvětlit důležitost tohoto předmětu. 

Tento postup je pro vyučujícího časově velmi náročný, ale rozhodně užitečný. Obtížnější 

látka by ve cvičeních měla být lépe objasněna na konkrétních pokusech. 

 

Nevidomí chemici 

Henry Moyes (1750 – 1807) se narodil v anglickém hrabství Fifeshire, o zrak přišel již 

v dětství. Studoval jazyky, matematiku a přírodní vědy. Po dosažení doktorské hodnosti byl 

učitelem chemie v Pitsenweenu ve Skotsku. Učinil řadu objevů v oboru elektřiny. 

Nils Gustaf Dalén (1869 – 1937), nositel Nobelovy ceny za fyziku, byl švédským 

velkoprůmyslníkem a vynálezcem. Již od dětství měl rád chemické a fyzikální pokusy. 

Velkého úspěchu dosáhl svými pokusy s acetylénovými hořáky. Dokázal zde snížit spotřebu 

acetylénu až na jednu třetinu. Toho využil při konstrukci majáků. V roce 1905 se mu podařilo 

zkonstruovat ventil, který reagoval na sluneční světlo. To umožnilo, aby se majáky po západu 

slunce automaticky rozsvěcovaly a po jeho východu se opět zhasínaly. Tyto majáky 

nevyžadovaly lidskou obsluhu, a proto je bylo možné stavět i na nejodlehlejších místech. 

V roce 1912 konal pokusy s kovovými láhvemi naplněnými acetylénem. Zkoušel jejich 

odolnost proti žáru. Jedna láhev vybuchla a Daléna těžce poranila. Lékařům se sice podařilo 

zachránit jeho život, ne však jeho zrak. Dalén vzdor svému těžkému postižení vedl dále 

podnik a řídil pokusy směřující ke zlepšení konstrukce majáků. Protože jeho vynálezy 

podstatně zvýšily bezpečnost lodní dopravy, udělila mu Švédská akademie v roce 1913 

Nobelovu cenu za fyziku.  

Dalén pracoval ještě 25 let po ztrátě zraku. Jeho oči již světlo neviděly, ale jeho majáky dále 

svítily lodím na cestu po všech světových mořích. Rád hrával šachy a každý den zahajoval 

ranní procházkou ostrým krokem ulicemi svého města za doprovodu své manželky. Zemřel 
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roku 1937. V den jeho pohřbu pluly všechny švédské lodi s vlajkou spuštěnou na půl žerdi na 

znamení smutku. O Dalénovi byl napsán román a byl o něm také natočen film. 

Markus Guggenheim, vynikající chemik, se narodil r. 1885 ve švýcarském městě Argau 

v židovské rodině, která tam žila od 17. století. Podle přání rodičů začal pracovat v obchodě, 

ale jeho pronikavý intelekt ho brzy zavedl zcela jinam. U rodičů dosáhl souhlasu ke studiu 

chemie a již v roce 1907 byl na univerzitě v Basileji promován na doktora přírodních věd. 

Ještě tři roky studoval v Berlíně a pak nastoupil zaměstnání v laboratořích světoznámé 

švýcarské továrny na výrobu léků Roche. 

Po výbuchu v laboratoři zcela oslepl. Neztratil však životní optimismus. Již na oční klinice se 

na radu zakladatele švýcarské slepecké knihovny naučil Brailleovu písmu. Aby nějak vyplnil 

volný čas, kterého měl na klinice nadbytek, dal si předčítat knihy z oboru biologie, aby si 

rozšířil své vědomosti. Jedna z ošetřovatelek této kliniky se stala jeho manželkou a byla mu 

po 25 let věrnou pomocnicí. Na tuto dobu vzpomíná Guggenheim ve svých pamětech 

otištěných v časopisu „Schweizerischer Blindenbote“ roku 1963 takto: „Mé studie vedly 

k napsání knihy, kterou jsem později rozpracoval na třísvazkové vědecké dílo. Tato práce mi 

pomohla překonat zklamání z nezdaru mého léčení. Posílila mé sebevědomí a přesvědčila 

ředitelství firmy Roche, že mohu dále pracovat ve svém dřívějším oboru.“ 

Guggenheim byl ponechán na svém pracovišti a brzy se ukázalo, že to nebylo jen k jeho 

prospěchu. Biochemie a medicína začaly tehdy chápat nutnost spolupráce chemického 

průmyslu s klinickou medicínou. Medicína kladla své požadavky a laboratoře chemického 

průmyslu hledaly svými experimenty cesty k jejich splnění. Tak došlo k výrobě mnoha nových 

účinných léků. 

V této souvislosti rozpoznal Guggenheim strukturu určitého druhu aminokyseliny, což ho 

přivedlo k vytvoření léku proti určité formě mozkového ochrnutí. Tento lék se dosud používá.  

Dalším Guggenheimovým pracovním oborem byl výzkum látek, omezující srážlivost krve při 

embolii a trombóze. Využil k tomu vitamín K, jehož výzkumem se zabýval několik let. Tehdy 

napsal knihu o vitaminech. Je sice psána populárně, ale je vědecky velmi dobře fundovaná.  
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Vedle práce vědecké Guggenheim nezapomínal ani na péči o nevidomé. Působil ve spolku 

pro péči o nevidomé v Basileji a v akci „Pomoc nevidomým Izraele“. V roce 1961 založil spolu 

se svou druhou manželkou nadaci pro pomoc mladým lékařům a přírodovědcům. Z jejích 

prostředků jsou poskytovány finanční podpory k vydávání vědeckých prací v těchto oborech. 

Guggenheim zemřel ve vysokém věku. 

4 Závěr 

Výuka chemie žáků s různým stupněm zrakového postižení vyžaduje specifické přístupy, 

které jsou v této práci podrobně popsány. Jde o náročnější metody výuky, které jsou 

v poslední době usnadňovány stále dokonalejšími kompenzačními pomůckami, jako jsou 

televizní lupa nebo počítač s hlasovým výstupem a braillským řádkem.   

Co se týče obsahu středoškolské chemie, není třeba žádného omezení ani pro nevidomé 

studenty. Výrazně je však omezena jejich samostatná práce v chemické laboratoři, která jim 

brání ve studiu na vysoké škole s chemickým zaměřením. Přestože lidé se zrakovým 

postižením mají výrazně ztížené životní podmínky, mnozí z nich se s tímto problémem dokáží 

vypořádat obdivuhodným způsobem. Několik ukázkových případů takového vypořádání 

uvádíme v kapitole Nevidomí chemici. Studenti s vadami zraku jsou obecně poměrně dobře 

integrovatelnou skupinou. Ve prospěch integrace hovoří především důležitost kontaktu 

s normálně vidícími vrstevníky. Nespornou předností pro vzdělávání ve speciálních školách je 

dobré vybavení těchto škol speciálními pomůckami a zabezpečení výuky kvalifikovanými 

speciálními pedagogy. 
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Seznam obrazových příloh k jednotlivým tématickým celkům v tištěné podobě (v 

elektronické podobě výběr příloh) 

 

Anorganická chemie 

1. Složení a struktura látek. Chemické veličiny, jejich měření a výpočty 

a) Přepis veličin používaných při chemických výpočtech do braillského písma z příručky 
RNDr. Gonzúrové 

b) Struktura chromanu  a dichromanu 

c) Vznik kyseliny tetrahydrogendifosforečné 

d) Modely molekul – kyslík, ozon, voda, peroxid vodíku 

e) Model krystalové struktury grafitu 

f) Model diboranu (fuser)  

g) Model diboranu (ruční výroba) 

 

2. Atomová struktura – podstata vazeb 

a) Molekula vodíku 

b) Překryvy orbirálů vedoucí k vazbě 

c) Rozložení pravděpodobnosti výskytu elektronu – průřez orbitály (fuser) 

d) Rozložení pravděpodobnosti výskytu elektronu – průřez orbitály (ručně) 

e) Schéma pořadí obsazování hladin energie elektrony s rostoucím protonovým číslem 

f) Závislost energie dvou atomů vodíku 

 

3. Chemické značky, vzorce, druhy reakcí 

a) Přepis chemické rovnice do Brailleova písma z příručky RNDr. Gonzúrové 

b) Strukturní vzorce kyselin a jejich derivátů 

c) Funkční deriváty kyselin 
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d) Prostorový model oxidu křemičitého 

e) Chemické vzorce – druhy 

 

4. Nepřechodné prvky 

a) Braillská tabulka pro nevidomé 

b) Rozpouštění KCl 

c) Hofmanův přístroj 

d) Model molekuly S – 8 

e) Model molekuly P – 4 

f) Obrazová soustava látek (homogenní, heterogenní) 

 

5. Elektrochemie 

a) Elektrolýza roztoku NaCl 

b) Daniellův článek a Leclancheův článek 

c) Vznik elektrické dvojvrstvy 

d) VSEPR - tvary 

e) Tvar hybridních orbitálů sp 

f) Tvary sp 2 

g) Molekulové orbitály 

h) Elektrochemická řada kovů 

i) Periodická tabulka s valenčními elektrony pro nevidomé 
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6. Kovy 

a) Krystalové mřížky kovů 

b) Vysoká pec – výroba železa 

c) Karbonyly železa 

 

7. Vnitřně přechodné prvky 

a) Tabulka pro nevidomé 

 

Organická chemie 

1. Složení organických sloučenin 

a) Modely molekul 

b) Rozvětvený řetězec uhlovodíku 

c) Chlorace alkanů v Brailleově tisku 

d) Řetězové a polohové izomery v Brailleově tisku 

 

2. Deriváty uhlovodíku 

a) Deriváty kyseliny uhličité v Brailleově tisku 

b) Struktura karbonylových sloučenin 

c) Chinony 

d) Aldehydická a ketonická skupina v Brailleově tisku 

e) Aldehydy a ketony 

f) Hydroxyderiváty 

g) Fenoly 

h) Kyselina salicilová, ftalová 
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3. Biochemie 

a) Vzorec sacharózy 

b) Vzorec glukózy a fruktózy v Brailleově tisku 

c) Vzorec D – ribózy v Brailleově tisku 

d) Vznik biuretu v Brailleově tisku 

 

Poznámka: vzhledem k charakteru některých příloh nejsou v elektronické verzi textu 

zahrnuty. 
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Příloha a 1a 
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Příloha a 1a 
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Příloha a 1a 
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Příloha a 1b 
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Příloha a 1c 
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Příloha a 1d 
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Příloha a 1e 
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Příloha a 2a 
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Příloha a 2b 
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Příloha a 3a 
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Příloha a 3b 
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Příloha a 3e 
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Příloha a 4a 
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Příloha a 4f 
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Příloha a 5a 
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Příloha a 6a 
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Příloha a 6b 
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Příloha O 1b 
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Příloha O 1d 
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Příloha O 2a 
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Příloha O 2b 
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Příloha O 2c 
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Příloha O 3a 
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Příloha O 3b 
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Příloha O 3c 
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Příloha O 3d 
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