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Úvod
Kapitola Lipidy je vyučována v předmětu chemie ve čtvrtém ročníku oboru Aplikovaná chemie. Jde o
součást biochemie, které v předchozích ročnících předcházely obecná a anorganická chemie
v prvním, organická chemie ve druhém a fyzikální chemie ve třetím ročníku. Předmětu jsou ve
čtvrtém ročníku věnovány 3 vyučovací hodiny týdně (asi 86 hodin za ročník celkem). Jedna
vyučovací hodina je dělená na poloviny třídy.
Samotná kapitola Lipidy je rozdělena do 15 hodin, které je možné rozčlenit na dvě základní části. V
první se žáci seznamují se základní charakteristikou, rozdělením, strukturou a významem látek ze
skupiny lipidů a v druhé pak s jejich metabolismem, zejména energetickým uplatněním
samotných tuků (triacylglycerolů).

Zařazení materiálu
Zpracovaný úryvek je zařazen po úvodní hodině věnované vstupu do kapitoly Lipidy. V ní doporučuji
provést evokační aktivity, které navodí atmosféru očekávání, že nová látka bude zajímavá
a přitom si žáci uvědomí, že je již mnohé, na co bude možno navazovat a co bude možné rozvíjet,
vědí. Sám zařazuji do první hodiny myšlenkovou (pojmovou) mapu na téma tuky individuálně
u každého žáka. Myšlenkové mapy si následně mohou dvojice až čtveřice žáků vzájemně
prohlédnout a porovnat. Poté je proveden snos myšlenek a námětů na tabuli. Můžeme očekávat,
že žáci sami přijdou na to, že tuky jsou zásobou energie, můžeme nato nechat rozvinout řízenou
diskuzi nad problematikou nadměrného příjmu energie, problematikou obezity a spalování tuků.
Vytvoříme tím očekávání v tom, že znalosti z metabolismu tuků přinesou odpovědi na mnohé
z nastolených otázek. V této hodině by mělo dojít k vyvození základní charakteristiky lipidů –
nerozpustnosti ve vodě, tkvící v minimální polaritě jejich molekul, provede se rozdělení lipidů. Je
vyvozeno, že není ekvivalentní pojem lipid a tuk, ale tuk je součástí systému lipidů a svým
složením je triacylglycerolem. Žáci se pak vrací ke své myšlenkové mapě a obohacují ji o nové
pojmy, kdy dochází k fázi reflexe.

Obsah a využití materiálu
Materiálem je míněn soubor zpracovaný pro použití na interaktivní tabuli. Je zpracován v prostředí
ActivStudio, ale je použitelný i v prostředí ActivInspire, tedy aktuálním moderním software pro
interaktivní tabuli Promethean.
Obsahem je část tématu jednoduchých lipidů, která se soustřeďuje na chemické složení
triacylglycerolů (tuků) a stručná zmínka o voscích. Pracujeme s interaktivní tabulí, žák má svůj
sešit a učebnici Pavla Kloudy Biochemie zblízka (nakl. Pavko 2012).
První obrazovka interaktivní prezentace ukazuje vzorec triacylglycerolu se třemi různými acylovými
zbytky. Je položena problémová otázka: Je některý uhlík asymetrický (chirální) – a proč? Žáci by
měli přijít na to, že jde o uhlík číslo dva glycerolové kostry molekuly. Problém je dál veden k
zopakování problematiky optické izomerie a je vyvozena existence dvou optických izomerů
(enantiomerů) uvedené sloučeniny, které se vůči sobě mají jako zrcadlové obrazy, jež ovšem
nelze v prostoru pouhým otáčením ztotožnit. Na základě toho je potřeba vysvětlit systém, kterým
lze tyto izomery od sebe odlišit využitím sn-číslování (stereospecific numbering) při zápisu
Fischerových vzorců. Dále se tato obrazovka věnuje acylovým složkám triacylglycerolů, tedy
mastným kyselinám. Znázorňuje, jak se ovlivní tvar této části molekuly přítomností dvojné vazby,
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kdy nastane na molekule zlom. Zde je namístě, aby si žáci vybavili z organické chemie znalosti
geometrické izomerie vyplývající z přítomnosti dvojné vazby a vyvodili to, že zlom nastává jen
tehdy, jde-li o geometrickou izomerii cis. Počet těchto zalomení má vážné důsledky pro teplotu
tání molekuly. Opět je na co navazovat. Pokud si žák uvědomí, že přechod do pevného skupenství
je přechodem z málo uspořádané kapaliny do pravidelné krystalové mřížky. Tomu však zlomy
v molekule brání a jejich vyšší počet proto vede ke snížení teploty tání. Co jsou tedy oleje? Na
tuto otázku snad žák nyní odpoví – triacylglyceroly, které obsahují větší množství nenasycených
mastných kyselin.
Druhá obrazovka upřesňuje povědomí o umístění dvojných vazeb v molekule mastné kyseliny (lze
zopakovat pojmy kumulované, konjugované a izolované dvojné vazby). Cílem je také pochopit, co
znamená písmenko omega (), pokud se uvede -3 nebo -6 nenasycená mastná kyselina. Žák
se naučí využívat zkráceného zápisu, kdy místo vzorce mastné kyseliny zapíše poměr počtu uhlíků
a počtu dvojných vazeb a polohu koncové dvojné vazby vyjádří pomocí .
Třetí obrazovka je cvičením, které obecně zdůrazňuje souvislosti mezi strukturou a vlastnostmi
sloučeniny, konkrétněji vztah mezi rozpustností a podobností rozpouštědla a rozpouštěné látky.
Zcela konkrétně jsou uvedené souvislosti aplikovány na rozpustnost ve zcela nepolárním benzenu
(dobrá rozpustnost tuků), mírně polárním acetonu a polární vodě, v níž se již tuky nerozpouštějí.
(Lze položit otázku, jak nejlépe vyčistit mastnou skvrnu na oděvu a očekávat, že žáci znají a
navrhnou benzinový čistič).
Čtvrtá obrazovka je cvičením, které se vrací k sn-číslování Fischerových vzorců triacylglycerolů.
Zbytky mastných kyselin žáci mohou pojmenovat triviálními názvy (s využitím učebnice). Žáci řeší
úkol nejprve do svého sešitu, a pak zapisují a komentují své řešení na interaktivní tabuli.
Pátá obrazovka je modifikací a spojením předchozích cvičení, zase s důrazem na uvědomění si vztahu
struktury a vlastností látky, vztahu, který se prolíná celou chemií. Ve cvičení jsou zadány vzorce tří
triacylglycerolů, které se vzájemně liší obsahem dvojných vazeb. Sloučeniny žák seřazuje podle
teploty tání, což vyvodí z počtu dvojných vazeb, a také sloučeniny pojmenovává.
Šestá obrazovka navozuje přehled praktického významu triacylglycerolů. O této otázce již bylo
mnohé uvedeno v myšlenkových mapách z předchozí hodiny a mnohé prodiskutováno. Proto by
to měla být jednoduchá záležitost vedoucí k utřídění a systemizaci poznatků. Doporučují položit
otázku, proč je na tabuli znázorněno také mýdlo. Zmýdelnění tuků je dlouho známou reakcí, která
však nemusí známa žákům. Je možno ji nechat zapsat pro obecně vyjádřený triacylglycerol (zbytky
mastných kyselin uvedené R–) jako hydrolýzu s hydroxidem sodným a vysvětlit, že mýdla jsou
sodné soli mastných kyselin. Šestou obrazovkou je problematika tuků ukončena.
Sedmá obrazovka uvádí novou skupinu lipidů – vosky, která je ovšem stejně jako triacylglyceroly
zařazena do jednoduchých lipidů. Chemické složení s nepolárními uhlovodíkovými řetězci je
výzvou k odhadu vlastností molekul. Učitel může poukázat na podobu vosku a parafinu. Žák by
měl vyvodit alespoň dvojí význam vosků – jako stavební materiál pro včely (mnozí žáci
internetové epochy bohužel nevědí, jak včela žije a co je to plástev) a jako ochranná vrstvička
např. na ovoci, která chrání před vlhkostí.
Osmá obrazovka je poslední. Je zaměřena na zdravotní hledisko konzumace některých mastných
kyselin obsažených v tucích. Znovu se vracíme k –3 nenasyceným mastným kyselinám, tentokrát
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s tím, jakou roli hrají pro zdraví. Jsou ukázány vzorce významných mastných kyselin EPA a DHA a
jejich zdroje – tučné mořské ryby.

Kompetence, mezipředmětové vztahy
Tento materiál společně s dalšími, které jsou zpracovány k tematickému celku Lipidy a dalším
tematickým celkům z biochemie, vychází z cílů, jež jsou předestřeny ve školním vzdělávacím
programu Aplikované chemie. Tyto cíle se týkají v obecné rovině kompetencí, které má absolvent
oboru získat během vzdělávání, tak konkrétních vědomostí a dovedností, které jsou pro
odbornou složku vzdělávání stanoveny. Chemii rámcový vzdělávací program zařazuje zčásti do
přírodovědné a zčásti do odborné složky vzdělávání. V oné druhé části je ponecháno školám při
tvorbě ŠVP široké pole volnosti při odborné profilaci, kterou daná škola zdůrazňuje své priority
s ohledem na budoucí uplatnění absolventa.
Biochemie propojuje poznatky z řady přírodovědných předmětů, zejména z chemie a biologie. Proto
je nutno při studiu biochemie vycházet z jejich znalostí. Vyvolejme zvědavost a zájem. Složení
organismu a chemické děje jsou organizovány k jedinému cíli – žití. Je nasnadě, že existuje
obrovský rozdíl mezi složitostí dějů probíhajících v živé buňce a reakcemi v neživé laboratorní
aparatuře. Žák má určitě o chemii vědomosti různé hloubky (za předchozí tři roky) a o biologii
základní povědomí. Je živým organismem a zvědavost nad jeho (svým) fungováním je sama o
sobě velkou motivací k bádání nad otazníky chemické podstaty života.
Učivo je prostředkem k dosahování klíčových kompetencí. V tematickém celku Lipidy
a v předloženém materiálu je tento cíl také naplňován.


Na kompetence k řešení problémů se soustřeďují zejména uvedená cvičení, ve kterých nejde
o paměťové záležitosti, ale o hledání souvislostí, vztahů mezi obecným a konkrétním.



Kompetence komunikativní jsou tříbeny nejen na linii učitel – žák, ale také při vzájemné práci
ve dvojicích a skupinách (např. diskuse nad myšlenkovou mapou).



Kompetence sociální a personální jsou podpořeny prací žáků ve skupinách, vzájemným
sdílením názorů a spoluprací.



Kompetence k učení jsou podpořeny důrazem na velkou provázanost chemie s dalšími
předměty, na intenzivní rozvoj oboru a jeho význam pro život lidí.



Kompetence využívání prostředků ICT – pracuje se s interaktivní tabulí a s připojením na
internet.

Lipidy a průřezová témata
Na závěr zdůrazněme zásadní uplatnění průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Toto
průřezové téma má, kromě dalšího, vést žáky k tomu, aby si osvojili zásady zdravého životního
stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Poznání v oboru biochemie a zvláště v tematice lipidů
má bezprostředně úzký vztah ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu. Učitel má v této kapitole
řadu zajímavých příležitostí. Využívá možnosti zavést diskusi o energetickém příjmu v potravě, o
energetickém výdeji, o důsledcích nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. V části, kde se
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hovoří o nasycených a nenasycených mastných kyselinách, se učiteli nabízí možnost navodit
problémovou otázku, proč jsou zdravější rostlinné tuky než živočišné. Při probírání -3
nenasycených mastných kyselin lze nadhodit otázku, proč Eskymáci nejsou náchylní k infarktu
(jedí mnoho ryb s obsahem těchto látek). Lze také navodit problém potenciálního obsahu transnenasycených mastných kyselin ve ztužených pokrmových tucích, když přirozené jsou cisnenasycené mastné kyseliny a vyhledávat odpovědi o zdravotních důsledcích na internetu.

Závěr
Lze konstatovat, že pro tvůrčího učitele přináší uvedené téma nepřeberné množství příležitostí
k různorodým cestám, jak žáky motivovat a splnit požadavky školního a rámcového vzdělávacího
programu zajímavým a pro žáky inspirujícím způsobem.

Stránka 5 z 14

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ:
62330403
ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz

Příloha – Snímky obrazovek výukového materiálu
Obrazovka 1

Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.

Obrazovka 2

Stránka 7 z 14

Obrazovka 3

Stránka 8 z 14

Obrazovka 4

Stránka 9 z 14

Obrazovka 5

Stránka 10 z 14

Obrazovka 6

Stránka 11 z 14

Obrazovka 7

Stránka 12 z 14

Obrazovka 8

Stránka 13 z 14

Stránka 14 z 14

