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Úvod 

Toto téma jsem si vybral, protože si myslím, že chemie je zajímavá tím, že je všude kolem 

nás. Také mě k tomu přivedla moje starší sestra, která studuje VŠCHT. Rád pozoruji a 

provádím různé chemické pokusy, které se vám budu snažit objasnit v mé práci. 

  

Obrázek 1 Moje sestra při práci Obrázek 2 Já při pokusu 
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1. Co je to chemie? 

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi a přeměnami látek. Nachází se opravdu všech 

v látkách, které jsou kolem nás nebo ve věcech a látkách vyráběných v průmyslu. Chemie 

jako taková se velmi často prolíná i s jinými vědeckými obory jako jsou například fyzika nebo 

biologie. Chemie je také často považovaná jako základní věda, která dává vzniku dalším 

vědeckým oborům a zároveň poskytuje informace pro jejich pochopení. Například popisuje 

základy chemie rostlin (botanika), vznik vyvřelých hornin (geologie), vznik atmosférického 

ozonu nebo rozklad znečišťujících látek v životním prostředí (ekologie). 

 

                                                                    Obrázek 3 Vzorce a zkumavky 

 

 

2. První zmínky o chemii 

Lidé začali objevovat chemické změny již od dob ohně. Upravovali si na ohni pokrmy a 

vypalovali v něm hliněné nádoby. Po začátku využívání ohně se také objevili výrobky z kovů. 

Během vývoje lidstva byly objevovány látky se zvláštním využitím, jako jsou např.: kvasinky 

pro výrobu piva a vína, nebo konzervace potravin, která se začala provádět pomocí solení a 

uzení. 

 
 

2.2 Významní chemici 

Do této práce jsem si vybral několik významných vědců. Chemiků, kteří díky své práci 

rozvinuli a posunuli tuto vědu. 
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Dmitrij Ivanovič Mendělejev 

Byl ruský geolog, fyzik, ale hlavně významný chemik, který v roce 1869 zveřejnil závislost 

chemického chování prvků na jejich atomové hmotnosti. Tato závislost, která je nyní známá 

jako Periodický zákon, umožnila vytvoření přehledné tabulky chemických prvků. Tato 

tabulka je používaná až do dnes. 

 
 

 

 

Marie Curie-Skłodowská 

Obrázek 4 Dmitrij Ivanovič Mendělejev 

Byla polská vědkyně zaměřena na chemii a fyziku. Proslavila se hlavně díky svojí teorii 

o radioaktivitě. Podílela se také na objevení dvou nových prvků (Radium a Polonium). V roce 

1903 jako první žena v historii získala titul doktora fyziky a ve stejném roce jí byla udělena 

Nobelova cena. 

 

Obrázek 5 Marie Curie-Skłodowská 
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Otto Wichterle 

Byl český vědec a vynálezce. Během svého života se proslavil vynalezením silonu. 

Největším vynálezem tohoto vědce byly, ale stále jsou dodnes využívané kontaktní čočky. 

Později se stal prezidentem Československé akademie věd. 

 

 

 
3. Dělení chemie 

Obrázek 6 Otto Wichterle 

Chemii dělíme na spoustu odvětví. Mezi ty nejznámější a základní dělení chemie patří 

obor anorganické a obor organické chemie. Tyto dvě odvětví se pak dále mohou dělit na 

mnoho dalších podkategorií, jako je například biochemie, která studuje látky vyskytující se v 

biologických organismech nebo fyzikální chemie, která se zabývá chemickým procesy s 

využitím ve fyzice. 

 
3.1 Anorganická chemie 

Podobně jako ostatní chemické obory se dělí do několika oblastí. Sama se ale zabývá 

hlavně studiem tvorby, složením, strukturou a reakcemi chemických prvků a sloučenin. Toto 

chemické odvětví studuje všechny prvky v periodické tabulce prvků. 

 

Obrázek 7 Periodická soustava prvků 
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3.2 Organická chemie 

Je stejně jako anorganická konkrétní odvětví chemie – zabývá se strukturou, 

vlastnostmi a reakcemi organických sloučenin. Původně se zabývala studiem látek živé 

přírody. Největší rozmach nastal v 19. století, kdy bylo objeveno mnoho organických 

sloučenin. Mezi hlavní zkoumané prvky organické chemie patří vodík, kyslík, dusík a uhlík. 

  
Obrázek 9 Tekutý dusík 

 

 

3.3 Další obory chemie 

Chemie se tradičně dělí do několika oborů, které se ale v dnešní době častokrát 

prolínají. Mezi nejznámější obory patří např. Analytická chemie, která se zabývá analýzou 

vzorku látek. Dále sem také patří Biochemie studující chemické složení, chemické reakce a 

vzájemné vztahy chemických individuí, které se odehrávají v živém organismu. 

 

 

 

4. Kde se setkáváme s chemií 

Chemií jsme obklopeni v každodenních aktivitách, aniž bychom si to uvědomovali. K 

chemickým přeměnám látek dochází nejen v našem těle, ale i všude v naší blízkosti. Ať už 

reakce různých molekul v atmosféře, v přírodě, v rostlinách a ve všech živých organismech. 

Chemie se dále uplatňuje ve spoustě průmyslových oborů a provází celou řadu různých 

povolání. 

Obrázek 8 Uhlík 
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Obrázek 10 Fotosyntéza 
 

4.1 Potravinářský průmysl 

V potravinářství se chemie používá běžně. Nejčastěji se s ní setkáme v podobě 

různých potravinářských přísad (aditiv). Aditiva jsou látky, které se přidávají do potravin za 

účelem prodloužení jejich trvanlivosti a zachování vzhledu. Dříve byla aditiva chemicky 

testována na jedovatost a toxicitu. Potom co prošla všemi testy byla povolena pro užívání v 

průmyslu. Mezi aditiva se také řadí například různé konzervanty, které zabraňují tvoření 

mikro baktérií v dané potravině a tím také prodlužují její trvanlivost. Všechny tyto chemické 

přípravky však všichni známe jako “Éčka”. Potraviny také obsahují spoustu barviv, ty mají za 

úkol dodávat nebo obnovovat barvu produktu nebo potraviny. Můžeme je najít v různých 

typech pečiva, cukrovinkách, nápojích, ale i v mléčných výrobcích či v masu. 

 
 

                      Obrázek 11 Příklady potravinářských aditiv v jednotlivých potravinách 
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4.2 Kosmetický průmysl 

Kosmetika – je činnost pečující o lidské tělo. Tento obor se zabývá jak fyzikálními, 

tak biologickými a chemickými vlastnostmi různých látek. Člověk se ale běžně setká pouze 

s výsledným produktem dlouhodobého výrobního procesu. Mezi tyto konečné produkty patří 

např. šampony, sprchové gely, zubní pasty, tělové a pleťové krémy nebo i dekorativní 

kosmetika používaná při líčení. Trendem posledních let se stává kosmetiku dělit na složky 

přírodního a chemického původu. Přírodní kosmetika bývá často preferována. 

 

 

Obrázek 12 Výroba parfému 

 

4.3 Farmaceutický průmysl 

 
Farmaceutika se zabývá výrobou léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a 

dalších prostředků pro zdravotnické potřeby a účely. Patří sem i výroba léčebných látek pro 

výrobu léků, zpracování krve pro zdravotnické účely nebo výroba antibiotik a dalších léků. 

 

Obrázek 13 Výroba léků 
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4.4 Zneužívání chemie 
 

Chemie se dá zneužít ve spoustě ohledů. V poslední době se ale nejvíce zneužívá 

v oblasti návykových látek a chemických zbraních. Poprvé byly chemické zbraně zapojeny do 

bojů v první světové válce. V té době neexistovala žádná ochrana proti zbraním tohoto typu. 

Nejčastěji byly používány hlavně průmyslové škodliviny jako např. tabun a sarin a také 

jedovaté plyny jako byl např. yperit. Trendem posledních let je zneužívat chemii a různé 

chemické pomůcky na přípravu drog. V České republice je tato činnost zakázaná, ale přesto je 

zde stále velký počet tzv. varen, kde se drogy připravují. Mezi ty nejznámější patří např. 

heroin nebo kokain. 

 
        Obrázek 14 Použití yperitu v boji 

 

5. Já a chemie 
 

Vzhledem k tomu, že chemie se nachází v potravinách, v hygienických a kosmetických 

přípravcích a ve spoustě dalších věcí běžné denní potřeby, potkávám se s ní v různých 

podobách v průběhu celého dne. 

 

5.1 Moje ráno s chemií 

 
Ráno vstanu a jako každý den si čistím zuby pastou, která obsahuje uhličitan vápenatý nebo 

polyvinylchloridy. Potom se jdu nasnídat. Ke snídani mám mléko a cereálie. Mléko vzniká při 

chemické reakci, která se nazývá laktace. Čokoládové cereálie se vyrábí za přidání velkého 

množství cukrů a tuků. Svačinu si zabalím do mikrotenového sáčku. Ten je vyroben z velmi 

tenké polyethylenové fólie, která vzniká polymerací ethenu. I v parfému, který použiji před 

odchodem do školy, najdeme chemii. V parfémech se nejčastěji nachází amoniaky nebo různé 

alkoholy, ethery a vonné silice. Když se nad tím zamyslím, chemie nás obklopuje celý den, i 

když si to někdy vůbec neuvědomujeme. 
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Obrázek 15 Chemické složení cereálii značky Nestle 

 

 
Důkazem toho, že chemie je opravdu v každodenním našem životě jsou následující pokusy, 

které jsem sám provedl. 

 

5.2 Důkaz škrobu 

 
       Připravil jsem si Petriho misky. Na připravené misky jsem potom začal pokládat vzorky 

potravin. Pro větší zajímavost došla paní učitelka do protější třidy, kde sehnala další vzorky ze 

svačin dětí. Všechny připravené vzorky jsem si potom dal na Petriho misky. 

 

Obrázek 16 Vzorky potravin 
 

Dál jsem na všechny vzorky nakapal roztok jodidu draselného. 
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Obrázek 17 Pokapané vzorky potravin 
 

A jak můžeme vidět, potraviny, které obsahují škrob, tak po navlhčení roztokem dostanou 

tmavě modrou až černou barvu. Tímto jsem dokázal, že určité potraviny obsahují buď malé, 

nebo velké množství škrobu. Velmi mě ale překvapilo, že se v bramborách nebo pečivu se 

nachází tolik škrobu, třeba na rozdíl od salámu, ve kterých žádný nebyl. 

Obrázek 18 Vzorek rohlíku Obrázek 19 Vzorek chlebu 



15 
 

 
 

5.3 Vliv ethylenu na dozrávání banánů 

 
Jako pomůcky pro tento pokus jsem si připravil: 3 banány, jedno jablko a 2 

mikrotenové sáčky. Jeden banán jsem zabalil samostatně do sáčku a zavázal. Druhý jsem 

zabalil do sáčku společně s jablkem a opět zavázal a třetí banán jsem nechal nezabalený. 

Všechny tři banány jsem dal do stínu, ale ne do úplné tmy. 

 
 

Obrázek 21 Vzorek banánu v sáčku 1. den Obrázek 22 Vzorek banánu 1. den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Vzorek brambory 



16 
 

 

Obrázek 23 Banán s jablkem v sáčku 1. den 

 

 

 

 

Postupně jsem pozoroval různou dobu dozrávání všech banánů v závislosti na 

způsobu, kterým byly uloženy. Ethylen je jediný plynný rostlinný hormon, který se jednoduše 

šíří a uvolňuje se. Dále také způsobuje urychlení zrání plodu nebo opad listů. Po 6 dnech bylo 

vidět, že ethylen opravdu urychlil zrání banánů a stárnutí jablka. Výsledek tohoto pokusu je 

možné vidět v následujících obrázcích. 

  

Obrázek 24 Vzorek banánu ze sáčku 6. den Obrázek 25 Vzorek banánu a jablka ze sáčku 6. den 
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5.4 Aktivní uhlí v reakci s Coca-Colou 

 
Pro tento pokus jsem potřeboval: Coca-Colu, 2 kádinky, stojan, nálevku, filtrační 

papír, třecí misku s tloučkem a aktivní uhlí (tablety). První krok, který jsem udělal, bylo 

sestavení filtrační aparatury. 

 
 

         Obrázek 25 Filtrační aparatura a další pomůcky 

 

 

Potom jsem si připravil třecí misku tloučkem a rozdrtil tablety živočišného aktivního 

uhlí. Jemný prášek, který vznikl po rozdrcení, jsem nasypal do nálevky, kde jsem měl 

připravený navlhčený filtrační papír. 

 
 

Obrázek 26 Drcení živočišného aktivního uhlí 
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Obrázek 27 Sypání prášku aktivního uhlí do aparatury 

 

 

Dál jsem si dal pod nálevku jednu kádinku a do druhé jsem si z plechovky přelil 

Coca-Colu. 

 
 

Obrázek 28 Nasypané aktivní uhlí a připravená Coca-Cola 
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V tu chvíli, kdy Cola přestala pěnit, jsem mohl jí začít pomalu přilévat do nálevky, 

odkud začala překapávat do připravené kádinky. 

 
 

 Obrázek 29 Nalévání Coca-Coly do nálevky 

 
 

Obrázek 30 Překapávání Coca-Coly do kádinky 

 

 

Po přefiltrování došlo k tomu, že Cola ztratila svojí černou barvu, ale sladká chuť jí 

stále zůstala. Tato reakce fungovala díky absorpční vlastnosti živočišného aktivního uhlí, 
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které se normálně využívá za účelem léčení trávicího traktu. 
 

 

Obrázek 31 Konečná podoba přefiltrované Coca-Coly v porovnání s normální Coca-Colou 
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Závěr 

Psaní této práce mě velice bavilo, protože všechny pokusy, které jsem mohl provádět byly 

velmi zajímavé. Zajímavá byla jak jejich příprava, tak samotné provedení. 

Dozvěděl jsem se dost nových věcí o chemii, chemicích a hlavně o jejím fungování. V mé 

práci jsem vám chtěl ukázat, že nás chemie obklopuje vždy a všude a chemické reakce se 

v našem životě dějí každou vteřinou. 
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