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11  Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů 
při výuce řetězové izomerie alkanů)

 Dana Kričfaluši, Jana Prášilová a Kateřina Trčková

Jednou z významných didaktických pomůcek, kterou lze ve výuce organické che-

mie s výhodou využít, je model molekuly sloučeniny. Pro pozorování stereoche-

mických aspektů organických sloučenin mají velký význam prostorové modely. 

Ve školních sbírkách se setkáváme s modely kuličkovými a tyčinkovými, pomocí 

nichž lze dobře znázornit vazby mezi jednotlivými atomy ve sloučenině a vazebné 

úhly, a modely kalotovými, které vyzdvihují spíše porovnání velikosti jednotlivých 

atomů (Pachman et al., 1986). 

Následující kazuistika je zpracována s využitím metodiky 3A (Janík et al., 2013). 

Jako podklad byl využit videozáznam výukové hodiny Cvičení z chemie, v níž jsou 

jako didaktické pomůcky využity tyčinkové modely při procvičování dříve zavede-

ných poznatků a objasňování poznatků nových. Výuková hodina je součástí rozsáh-

lého tematického bloku Uhlovodíky, jejím stěžením tématem je řetězová izomerie 

alkanů jako jeden z typů konstituční izomerie.

Cílem navrhované alterace je lépe využít obsahu nového učiva k propojení s dříve 

osvojenými poznatky a k rozvoji prostorové představivosti žáků.

11.1 Anotace

11.1.1 Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Výuková situace (stopáž od 24:30), kterou se kazuistika zabývá, se odehrála při Cvi-

čení z chemie v kvartě šestiletého gymnázia. Na toto cvičení je třída dělena při-

bližně na poloviny. Sledované hodiny se zúčastnilo 13 žáků (8 chlapců a 5 děv-

čat). Tématem cvičení byla řetězová izomerie alkanů jako jeden z typů konstituční 

izomerie. Učitelka navazovala na předchozí učivo o vazbách v organické chemii, 

vaznost atomů uhlíku a na systematické názvosloví uhlovodíků. V následujících 

cvičeních se žáci budou zabývat dalšími typy konstituční izomerie – izomerií polo-

hovou a skupinovou. 
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Cílem cvičení bylo objasnit žákům pojem řetězová izomerie na konkrétních příkla-

dech, aplikovat znalosti o názvosloví alkanů při popisu řetězových izomerů, upev-

nit pojmy: vlastnosti uhlíku (4-vaznost), uhlovodíkový zbytek. Cvičení mělo však 

ještě další důležité cíle související s rozvojem prostorové představivosti žáků a je-

jich manuální zručnosti. Konkrétně je lze formulovat následovně: ověřit správnost 

izomerů zapsaných pomocí vzorců na sestavených modelech, získat prostorovou 

představivost o uspořádání atomů v molekule alkanů, jejich vazbě, jejich vazebném 

úhlu a získat praktické dovednosti se stavebnicí tyčinkových modelů. 

Uvedené cíle korespondují s požadavky uvedenými ve školním vzdělávacím pro-

gramu příslušné školy: 

1. žák se orientuje v  pravidlech pro tvorbu vzorců a názvů organických 

sloučenin, 

2. žák rozlišuje základní typy izomerií, které zapíše pomocí vzorců či znázor-

ní pomocí modelů a dané izomery pojmenuje systematickými názvy, 

i RVP pro gymnázia (2007) – vzdělávací oblast: Člověk a příroda, vzdělávací obor: 

Chemie, vzdělávací obsah: Organická chemie. 

11.1.2 Didaktické uchopení obsahu – činnost učitele a žáků

Výuková hodina je rozdělena do tří částí.

První část hodiny (0:00–19:12) je věnována expoziční fázi výuky, výkladu základ-

ních pojmů a zápisu do sešitu. Tato část výuky je realizována heuristickým rozho-

vorem mezi učitelem a žáky. Učitelka objasňuje pojem řetězová izomerie na pří-

kladech. Navazuje na učivo z  minulé hodiny, kde bylo probíráno systematické 

názvosloví uhlovodíků. Žáci si propojují nové poznatky s již osvojenými. Učitelka 

postupuje od jednodušších izomerů ke stále složitějším. Vhodně zdůrazňuje syste-

matický postup při tvorbě izomerů a upozorňuje na možné chyby.

Druhá část hodiny (19:13–30:13) je věnována samostatné práci žáků se stavebni-

cí tyčinkových modelů. Modely podporují prostorovou představivost žáků o stav-

bě alkanů a zásadně zvyšují názornost výuky. Práce se stavebnicí rovněž přispívá 

k  rozvoji manuálních zručností žáků. K  dosažení stanovených vzdělávacích cílů 

výrazně přispívá skutečnost, že učitelka příslušné modely sama sestavuje a názor-

ně komentuje postupné kroky při tvorbě modelů izomerů látek. Jednotlivé žáky 

kontroluje při jejich práci, radí jim v dalším postupu, event. opravuje chyby. Žáci 

ověřují správnost řešení izomerů zapsaných pomocí vzorců na samostatně sestavo-

vaných modelech.
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Obrázek 11.1. Konceptový diagram – Konstituční izomerie.
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V  závěru vyučovací hodiny (od 30:14) dostávají žáci zadání samostatné práce 

na zápis, pojmenování a znázornění řetězových izomerů heptanu; ke splnění úkolu 

jsou motivováni klasifikací. Vyučovací hodina končí kontrolou této samostatné prá-

ce a zadáním domácího úkolu.

11.2  Analýza výukové situace

11.2.1 Strukturace obsahu – rozbor s využitím  
konceptového diagramu

Konceptový diagram schematicky znázorňuje stav a procesy obsahové transfor-

mace, která probíhala v průběhu práce žáků – tvorby řetězových izomerů alkanů. 

Z grafu je možné vyčíst, jak při řešení jednotlivých úkolů žáci postupně využívají 

pojmů z tematické i konceptové vrstvy. Při sestavování modelů jednotlivých izome-

rů pomocí stavebnice je třeba, aby žáci znali pojmy uhlík, vodík, vaznost, oriento-

vali se v homologické řadě uhlovodíků (specificky alkanů), chápali pojem základní 

řetězec a uhlovodíkový zbytek a využili tyto poznatky v praxi při sestavování urče-

ných řetězových izomerů.

Při řešení jednotlivých úkolů žáci zároveň rozvíjejí příslušné kompetence znázorně-

né ve vrstvě kompetenční – tomuto procesu však v analyzované výuce nebyla věno-

vána explicitní pozornost, proto je příslušná šipka znázorněna přerušovanou čarou.

11.2.2 Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

Výuková situace, které se budeme v  této kazuistice věnovat, je výňatkem z  výše 

uvedené hodiny chemie, jejímž cílem bylo vysvětlit pojem řetězová izomerie jako 

jeden z  druhů konstituční izomerie a na zvýšení názornosti probíraného učiva 

vhodně využít stavebnice molekulových modelů.

Nejprve pro zachycení kontextu uvádíme činnost učitele a žáků v první části ho-

diny, v níž je vysvětlován princip tvorby řetězových izomerů pentanu a hexanu:

[11:20] Učitelka nejprve sama rekapituluje zadání – tj. vytvořit řetězové izo-

mery pentanu. Zapisuje na tabuli strukturní vzorec pentanu a jeho sumár-

ní vzorec.

[11:58] Učitelka popisuje obecný postup při tvorbě řetězových izomerů (for-

mální odtržení methylové skupiny a její umístění do takto vzniklého zkrá-

ceného řetězce, který má nyní 4 uhlíky). Na základě doporučení žáků 
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umisťuje methylovou skupinu na 2. uhlík řetězce (číslováno zleva i zprava) 

a zdůrazňuje, že v obou případech se jedná o tutéž látku, tedy 2-methyl-

butan. Dále dodává, že je nutno doplnit vodíky „do čtyřvaznosti uhlíku“. 

Název izomeru zapisuje pod vzorec na tabuli. Znovu zdůrazňuje pravidlo 

o číslování hlavního řetězce, které bylo uvedeno v minulé vyučovací hodi-

ně, a upozorňuje, že při nerespektování tohoto pravidla bychom nezískali 

2 různé izomery, ale vždy by se jednalo o tutéž látku.

[13:16] Učitelka se obrací s dotazem na žáky, zda je možno vytvořit další ře-

tězový izomer pentanu. Na základě doporučení žáka zapisuje strukturní 

vzorec dalšího možného izomeru pentanu a jeho název: 2,2-dimethylpro-

pan. Tento příklad vhodně doplňuje škálu možných řetězových izomerů 

s umístěním alkylových skupin na témže uhlíku a je rovněž vhodným pod-

kladem pro procvičování názvosloví.

[14:01] Následuje další procvičování učiva – tvorba řetězových izomerů hexa-

nu. Učitelka ve spolupráci se žáky systematicky postupuje v jednotlivých 

krocích při vytváření řetězových izomerů hexanu s využitím postupného 

zkracování jeho řetězce. Zdůrazňuje nutnost systematického přístupu, 

tj. postupného zkracování, aby nedošlo k opomenutí žádného možného izo-

meru. Při formálním zkrácení řetězce o 1 uhlík na pentan vhodně využívá 

tohoto příkladu pro procvičení postupu při číslování hlavního řetězce.

[17:10] Systematickým postupem učitelka ve spolupráci se žáky dospěla k dal-

ším řetězovým izomerům hexanu, které vzniknou „zkrácením“ hlavního 

řetězce o 2 uhlíky, tj. na butan. Vhodně volenými otázkami žáci samo-

statně dospívají k jednotlivým možnostem umístění methylových skupin 

na hlavním řetězci. U každého izomeru učitelka zapisuje jeho vzorec a ná-

zev na tabuli, žáci si jednotlivé příklady izomerů zapisují do sešitu.

V  další části hodiny si žáci jednotlivé řetězové izomery, které s  pomocí učitelky 

odvodili, sestavují s využitím stavebnice tyčinkových modelů. Uveďme transkripci 

této druhé části výukové hodiny, ve které žáci sestavují a pojmenovávají modely 

řetězových izomerů pentanu: 
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Pohled do výuky 11.1

Učitelka pracuje frontálně s žáky při sestavování modelů řetězových izomerů alkanů. Dvojice žáků 
má k dispozici jednu stavebnici Modely molekul, každý žák si ale staví vlastní modely molekul. Někteří 
žáci mají problém se sestavováním a pojmenováváním izomerů. Žáci se nedokážou zorientovat 
v sestaveném řetězci alkanů.

[24:30]  U: Přestavme na pentan. 
 [Učitelka rozšiřuje dříve sestavený model butanu na pentan společně s žáky.] 
  Přestavte na pentan…. Přestavte na pentan. Hoši! 
 [Žáci přestavují a diskutují ve dvojici.]  
 A zkusíte si zase ty izomery toho pentanu pojmenovat, zorientovat se v řetězci. Ano? 
  Tak, takže máte pentan a teď ty izomery… Jo? A zase izomery hledáme.   
  [Učitelka ukazuje model pentanu]. 
  Takže, odtrhnu methyl, uvědomím si, že uhlovodíkový zbytek vzniká odtržením atomu 

vodíku, vazba jedna zůstane a dávám do řetězce. 
  [Učitelka odtrhává methylovou skupinu a přemísťuje na druhý uhlík, žáci pracují 

současně s učitelkou]
  Takže jde do polohy … druhé, mám …
  Ž: 2-methylbutan 
  U: 2-methylbutan, správně, Jonáši! A pak musím odštěpit ještě jeden methyl a získám…? 

Dva, dva… [Učitelka odtrhává další methylovou skupinu a přesunuje ji.]
  Ž: Dimethyl… 
  U: 2,2-dimethyl… 
  Ž: Propan 
  U: Propan. Tak 2,2-dimethylpropan. Vždycky se musím podívat na ten hlavní řetězec… 
  [Přechází k žákyním a ukazuje jim přesun methylových skupin v řetězci.]  
[25:51]  … tak v té druhé poloze už jeden methyl máš, takže vezmu z té druhé strany a odtrhnu… 

Odštěpím vodík, ten vodík se přesmykne a zde dám methyl a máme 2,2-dimethyl… propan.
 [Dvě žákyně pracovaly ve dvojici s jedním modelem.]
  Adélko, taky si to sestav. 
  Ž: Fajn.
  U: Jo? Tady máš ten můj.
  [Učitelka podává žákyni sestavený model 2,2-dimethylpropanu.]
 A rozšíříme, zase řetězec narovnáme… 
  Už přijdu, Franto. 
  [Žák Jonáš ukazuje učitelce díl stavebnice znázorňující atom přechodných kovů, učitelka 

odmítá zabývat se problematikou, která nesouvisí s problémem řetězové izomerie.]
[26:15]  Tak co to je? 
  [Učitelka bere do rukou model vytvořený žákem a ukazuje na něm.]
  To je 2-methyl… jeden, dva, tři, čtyři. [Učitelka bere do rukou model vytvořený žákem 

a ukazuje hlavní řetězec, který má čtyři uhlíky.]
  Tedy 2-methylbutan. Methyl odštěpím, přesmyknu vodík, řetězec jsem zkrátila na tři. 

[Učitelka bere do rukou model vytvořený žákem, model přestavuje a zároveň popisuje.]
  2,2-dimethyl… jeden, dva, tři [učitelka ukazuje na modelu hlavní řetězec] je řetězec 

propanu.
  [učitelka se otáčí k celé třídě]. Tak, kdo ještě neví, jak se stavebnicí? 
  Ž: Já nevím, jestli to mám 2,2- dimethylpropan? 
[27:40]  [Učitelka vezme model žákovi z rukou, ukazuje, jak se orientovat v řetězci a přestavuje 

model.]
  U: Ne, to máš 2-methylbutan. Jeden, dva, tři, čtyři, butan. Teď krajní odštěpíš, 

přesmykneš vodík a máš 2,2-dimethyl… a řetězec hlavní 
 [učitelka ukazuje na modelu hlavní řetězec] je propan. 
  Ž: Propan. 
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Nyní tuto druhou část výukové hodiny podrobněji rozebereme. 

Frontální výuka učitele přechází v  individuální. Žáci pracují samostatně, nejpr-

ve se jedná o samostatnost reprodukující, která napodobuje učitele. Žáci získávají 

zručnost, využívají algoritmus a u některých žáků se samostatnost během vyučova-

cí hodiny mění v produkující, jejíž podstatou je tvorba nového produktu, využití 

samostatného a tvořivého myšlení (Zormanová, 2014). 

Pozitivně lze hodnotit, že učitelka před žáky sestavuje modely izomerů a žáci tak 

mají možnost zaznamenat jednotlivé kroky postupu. Je však zřejmé, že část žáků 

by potřebovala pomalejší tempo práce. Za klad lze rovněž považovat to, že učitelka 

v  průběhu práce stále prochází mezi lavicemi, aby mohla rychle zjistit, zda žáci 

pochopili zadání (Mokrejšová, 2009), a je žákům při práci nápomocná. 

Za negativum lze označit někdy až příliš krátkou reakční dobu, kterou žákům 

učitelka při odpovědích poskytuje a absenci popisu prostorové struktury alkanů. 

Práce s modely nicméně vyžaduje jistou manuální zručnost žáků, která je v sou-

časné době obecně nízká, takže zaměření aktivit žáků se přesunuje z oblasti řešení 

problémů (které by mělo být cílem této vzdělávací činnosti) na zvládnutí jednodu-

chých manuálních operací. Při praktické činnosti s modely se projevují i genderové 

rozdíly mezi žáky. Chlapci jsou technicky i motoricky zdatnější, disponují lepší 

prostorovou představivostí.

Učitelka vhodně využívá samostatnou práci žáků pro vyšší stupeň zapojení třídy 

do práce. Třída si buduje pravidelné pracovní návyky. K výhodám samostatné prá-

ce patří především: volba vlastního tempa práce, žáci se učí zodpovědnosti za svou 

práci a respektování zájmů potřeb žáků a rozvoji tvořivosti. Ke zvýšení aktivity 

žáků při zpracování zadaných úloh vede upozornění, že podobná cvičení budou 

předmětem budoucí písemné práce.

11.3 Alterace

11.3.1 Posouzení kvality výukové situace

V celkovém pohledu hodnotíme výukovou situaci jako podnětnou. Výuka poskytla 

žákům dostatek příkladů k pochopení pojmu izomer, k tvorbě a názvosloví řetězových 

izomerů alkanů. U žáků dochází k základnímu nácviku postupu tvorby řetězových 

izomerů alkanů a celé učivo je stále využíváno k  procvičování názvosloví alkanů. 

Nedostatečně je však využita základní informace o izomerech, tedy o látkách, které 

mají stejný sumární vzorec, ale rozdílnou strukturu, a proto i rozdílné vlastnosti.
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Praktické cvičení – práce se stavebnicí – velmi výrazně napomáhá tomu, aby si žáci 

dále procvičili principy tvorby řetězových izomerů a jejich názvosloví. Důležitým 

vzdělávacím cílem v této oblasti je i získání prostorové představivosti o uspořádání 

atomů v molekule alkanů a vazebných úhlech. Tohoto podnětu však nebylo ve vý-

ukové situaci zcela využito – učitelka nezdůraznila prostorový tvar jednotlivých 

alkanů a neupozornila na rozdíly mezi projekcí vzorců izomerů ve 2D zobrazení 

(např. zápis na tabuli) a mezi jejich 3D prostorovým tvarem, který respektuje va-

zebné úhly. Je zřejmé, že hlavní cíl směřuje k dovednosti prostřednictvím modelu 

znázornit určitou látku.

Vzhledem k výše uvedenému považujeme alteraci za žádoucí, i když si uvědomu-

jeme, že je nutné, aby si žáci důkladně osvojili základní principy tvorby řetězových 

izomerů a dovednost jejich znázornění pomocí modelů.

11.3.2 Návrh alterace a její přezkoumání

Jeden z alternativních způsobů implementace daného vzdělávacího problému by 

mohl vypadat např. takto:

a) Učitelka definuje pojem izomer a dokumentuje na příkladech izomerů 

organických látek, u nichž různé vlastnosti vyplývají právě z různé struk-

tury, byť mají tyto látky stejný sumární vzorec. Popř. lze hodinu zahájit 

motivačním úkolem, kdy učitelka uvede příklad dvou jednoduchých izo-

merů o různých vlastnostech, které by měly být žákům známé, a nechá 

žáky navrhnout, v čem se jednotlivé molekuly liší a co mají na první po-

hled společného. 

b) Učitelka definuje pojmy konstituční izomerie a řetězová izomerie, opět 

uvede příklady. S výhodou lze využít např. pojmovou mapu.

c) Učitelka prezentuje obecný postup tvorby řetězových izomerů alka nů 

a  konkretizuje na příkladech řetězových izomerů butanu a  pentanu  –

pro konkrétní příklady využívá metody heuristického rozhovoru.

d) Modelu 2,2-dimethylpropanu učitelka vhodně využije pro dokumentaci 

a propojení dříve osvojených pojmů (uhlík, vodík, vaznost, alkan, hlavní 

řetězec, uhlovodíkový zbytek) a pojmů nových (izomerie, konstituční 

izomerie, řetězová izomerie).

e) Samostatná práce pro žáky: tvorba konstitučních izomerů hexanu. Nejprve 

zápis vzorců i názvů jednotlivých izomerů, následně sestavení modelů 

těchto izomerů. Při tvorbě izomerů a práci se stavebnicí tyčinkových 

modelů uplatňuje učitelka individuální přístup k žákům a provádí kontrolu 
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jejich práce. V této fázi hodiny je žádoucí permanentní komunikace 

s žáky a  jejich vedení vhodně voleným přístupem tak, aby v maximální 

míře došlo ke “zviditelnění” jejich myšlenkových postupů.

f) Pokud si to složení třídy žádá, je možné nadanějším žákům zadat pro tvor-

bu izomery dalších uhlovodíků.

g) Následná společná kontrola výsledků samostatné práce žáků. Učitelka 

prezentuje vzorce, názvy a modely všech konstitučních izomerů hexanu. 

U každého izomeru upozorní na jeho sumární vzorec, strukturní vzorec 

(tedy zápis 2D) a prostorovou strukturu.

h) Zadání domácího úkolu: tvorba konstitučních izomerů heptanu.

Alteraci přirozeně nelze zapsat pomocí přepisu vyučovací hodiny, neboť nelze 

předjímat jednotlivé reakce. Alterace se pokusila lépe využít obsahu nového učiva 

k propojení s dříve osvojenými poznatky a k rozvoji prostorové představivosti žáků. 

Stále důležitá role zde zůstává učiteli, neboť ten musí adekvátně reagovat na všech-

ny předem nepředvídané situace. 

Jakých cílů se snažíme navrženou alterací dosáhnout:

Ad (a) Tímto zajistíme lepší pochopení pojmu izomer a upevnění základního vzta-

hu mezi strukturou a vlastnostmi látek. Využitím motivačního příkladu a podporou 

samostatného myšlení můžeme vylepšit vlastní konstrukci poznatků žáků.

Ad (b) Žáci si uvědomují vztahy nadřazenosti a podřazenosti u pojmů izomerie –

konstituční izomerie – řetězová izomerie. U všech příkladů izomerů je třeba kromě 

vzorců strukturních uvádět i vzorce sumární.

Ad (c) Při obecném postupu tvorby řetězových izomerů alkanů je třeba dbát na sys-

tematický postup tak, jak jej učitelka využila při popisované výukové situaci. 

Pro  dokumentaci řetězových izomerů uhlovodíků doporučujeme využít modelo-

vých příkladů pouze u dvou uhlovodíků (butanu, pentanu) místo tří, které použila 

učitelka. Takto získaný čas je možno využít k  připomenutí rozdílných vlastností 

izomerů vlivem rozdílné struktury.

Ad (d) Žáci používají dříve osvojené pojmy (tj. pojmy z tematické vrstvy) v nové 

situaci při popisu konstituční izomerie alkanů (tedy pojmy z vrstvy konceptové).

Ad (e) Průběžná kontrola samostatné práce jednotlivých žáků pomůže učitelce zjis-

tit, zda žáci pochopili zadání, a umožňuje jí individuálně reagovat. Je třeba žákům 

poskytnout přiměřenou reakční dobu na odpovědi a podporovat jejich samostatné 

myšlení a tzv. „aha efekt“. Pokud je to časově možné, je potřeba, aby opravy modelů 

prováděli žáci sami dle instrukcí a pod dohledem učitelky, což mj. přispěje i k roz-

voji jejich manuální zručnosti.  
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Ad (f) Při společné kontrole výstupů samostatné práce (tj. řetězových izomerů he-

xanu, jejich pojmenování a prostorového znázornění) si učitelka ověří, zda žáci po-

chopili princip tvorby řetězových izomerů a zda zvládají principy názvosloví alkanů. 

Zdůraznění stejného sumárního vzorce všech izomerů hexanu v kontrastu k jejich 

strukturním vzorcům názorně dokumentuje pojmy izomerie a izomer. Prezentací mo-

delů jednotlivých izomerů si žáci uvědomují odlišnost mezi 2D zápisem vzorce a 3D 

modelem téže látky, což přispívá mj. k rozvoji jejich prostorové představivosti.

Ad (g) Procvičení učiva.

Závěrem

Prostřednictvím metodiky 3A a s využitím konceptového diagramu jsme se poku-

sili ilustrovat poměrně náročnou výukovou situaci, v níž bylo vhodně využito mo-

delů a modelování. 

Ve výukové situaci dochází k propojení dříve osvojeného učiva (názvosloví organic-

kých sloučenin, vazby v organické chemii, stavba molekul a hybridizace) s učivem 

novým (izomerie, konstituční izomerie alkanů). Žákům je na konkrétních příkla-

dech prezentována možnost strukturních změn v rámci izomerie, učivo je využi-

to k procvičování systematického názvosloví uhlovodíků. Zápis vzorců izomerů 

ve formě 2D s následným 3D modelováním přispívá k rozvoji představivosti žáků 

o struktuře molekul. Získané vědomosti a dovednosti žáci dále využijí mj. v rámci 

učiva o vlastnostech alkanů a dalších typech izomerie.
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