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Co se v příspěvku dozvíte 

• Čtenářská gramotnost a chemie/přírodní vědy 

• Co je komiks? 

• Význam komiksů ve výuce 

• Využití komiksu ve výuce chemie/přírodních věd 

• Příklady vlastní praxe 



Čtenářská gramotnost a chemie 



Čtenářská gramotnost 

„…komplex znalostí a dovedností jedince, které mu umožňují 

zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi 

(např. železniční jízdní řád, návod k užívání léku). 

Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět 

jim, ale také dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace 

obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj.“ 

(Průcha, Mareš, Walterová, 2013)  



Čtenářská gramotnost a PISA 2015 

Pro účely mezinárodního výzkumu PISA 2015 je čtenářská 

gramotnost definována jako  

„porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných 

textech za účelem dosažení cílů jedince, rozšíření jeho znalostí 

a  potenciálu a  aktivní účasti ve společnosti.“  

(Blažek, Příhodová, 2016, s. 27) 

 



Čtenářská gramotnost a PISA 2015 

(Blažek, Příhodová, 2016) 



• v RVP čtenářská gramotnost 
prolíná všemi vzdělávacími 
oblastmi 

• čtenářská gramotnost 
významně ovlivňuje rozvoj 
žáka v dalších oblastech 

Čtenářská gramotnost a chemie 

(Najvarová, 2008) 



Co je komiks? 



Trocha historie 
• Fenomén 20. století 

• Předchůdci 

• Jeskynní malby 

• Nástěnné malby 

• Kontinuální ilustrace 

• Iluminované rukopisy 

• Wiliam Hogarth (18. st.) 

• Rodolphe Töpffer (pol. 19 st.) 

• Richard Outcault (16. 2. 1896) 

 

Komiks (c2018) 



Komiks 
• Deváté umění 

• Chronologicky uspořádané 
kresby = panely 

• Druhy 

• Strip – 3 až 4 panely 

• Comic strip = comics 

• Typické rysy 
• Karikatury 

• Citoslovce 

• Bubliny pro přímé řeči 

 



Komiks v českém pojetí 

 



Význam komiksů ve výuce 



Čtenářská gramotnost a komiksy 

• NET-generace 

• Donald Tapscott, 1998 

• preference vizuálních podnětů 
 

• povinný žánr pro 8. ročník ZŠ 
 

• podporuje čtenářskou a vizuální gramotnost 

• podporuje osvojení abstraktních pojmů 



Význam komiksů ve výuce (z výzkumných zpráv) 

• rozvoj čtenářské dovednosti (Demetrulias, 1982) 

• posílení slovní zásoby v oblasti odborné terminologie (Goldstein, 1986) 

• rozvoj dovednosti řešení problémů (Jones, 1987) 

• rozvoj dovednosti písemného vyjadřování a formulace myšlenek (De Fren, 1988) 

• rozvoj dovednosti řešení konfliktů (Naylor & McMurdo, 1990) 

• identifikace postoje žáků k přírodním vědám (Lock, 1991) 

• posílení motivace (Heintzman, 1989) 

• osvojení vědeckých poznatků (Guttierrez & Ogborn, 1992) 

• odhalení a odbourávání miskoncepcí  

(Keogh & Naylor, 1997; Keogh & Naylor, 1998) 

(Trnová, 2012) 



Využití komiksu ve výuce chemie  



Komiks jako zdroj nových informací 

• žákům předkládány hotové komiksy 
• informace v kontextu 

 

• laboratorní řád a první pomoc – lepší zapamatování 
(Trnová, 2012) 

 

• typy vzdělávacích komiksů 
• science cartoon 
• scientoon 
• concept cartoon 
• comics strip 



Science Cartoon 

Science ([b.r.]) 



Science Cartoon 

Science jokes chemistry ([b.r.]). 



Scientoon 

(Upraveno z Gallery – Category: Scientoons, [b.r.]) 

 

„Poslední dobou seš tak línej! Místo abys přines 

čerstvej med z džungle, šel jsi ho koupit do obchodu. 

Podívej se na to hmotnostní spektrum! Není to nic 

jinýho než čistý kukuřičný olej!“ 

Hmotnostní 

spektrometrie 

může být použita 

pro: 
 

1. Určení molekulové 

hmotnosti organické 

sloučeniny 
 

2. Kontrolu 

pančování medu 

přidáním 

kukuřičného oleje 



Concept Cartoon 
Pohyb elektronů 

mezi atomy nastává 

kvůli chemickému 

ději 

Některé chemické děje 

se mohou uskutečnit 

bez jakéhokoliv pohybu 

elektronů 

 

Elektrony se mohou  

v kovu pohybovat, aniž by 

způsobily chemický děj 

Chemický děj nastává 

kvůli pohybu elektronů 

mezi atomy 

 

 

 

? 
 

Chemistry resources 

 - Listing page (c2017) 



Comics Strip 

Elektrone!  

Tady proton. Kde 

do čerta seš? 
Noo, hm. To je 

těžká otázka... jo. 

Můžu ti říct kde 

pravděpodobně 

jsem. Pomůže to? 

Pohni špíno! 

Jdeme! 

Ne! 

Mýdlo, potřebuju tě! 

OK, máme ho. Vodo, 

odveď nás pryč. 

Prostě miluju poflakovat 

se s tebou, chlóre! 
Hihi, sodíku. 

Ale ne. Není 

to voda? Cože? 

Kde? 

Nikdy na tebe 

nezapomenu! 

Rozpouštění může být traumatizující 

Beatrice the Biologist (© 2011–2018)  



Komiks jako produkt  
práce žáků 

• žáci tvoří vlastní komiksy podle 
zadání 

 

• dochází nenásilnou formou  
k osvojování vědomostí 

 

• rozvíjí dovednosti 
• vyhledávat a zpracovávat informace  
• formulovat krátká, smysluplná, vědecky 

správná sdělení 

 

 

 



Příklady vlastní praxe 



Moje cesta ke komiksům 

? 



Moje cesta ke komiksům 

? 



Komiks jako alternativa referátu 

• Tradiční problémy školního referátu 
• Word nebo PowerPoint 

• Čas na prezentaci ??? 

• Metoda Copy-Paste 
 

• Komiks jako alternativa (není pro každého) 
• Možnost úniku do jiného formátu – povídka, novinový článek, … 

• Možnost práce v týmu 

• Možnost práce na počítači 

• Jasné a přesné zadání 

 



Jak vznikla periodická tabulka prvků? 

• Najděte si 2 až 3 zdroje 

• Zpracujte příběh 







Zpracování příběhu na základě klíčových slov 

• Pojmy z organické chemie 

• Toxicita látek 

•  Negativní vliv na životní prostředí 

• Těžba a výroba látek 

• … 









ICT nástroje na tvorbu komiksů 
• http://www.stripcreator.com/make.php# 

• http://stripgenerator.com 

• http://www.pixton.com/sk/ 

• http://www.toondoo.com/ 

• https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

• http://www.rexo.cz/komiksy/vytvor/ 

• http://builder.cheezburger.com/builder/rage 

 

http://www.stripcreator.com/make.php
http://stripgenerator.com/
http://www.pixton.com/sk/
http://www.toondoo.com/
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
http://www.rexo.cz/komiksy/vytvor/
http://builder.cheezburger.com/builder/rage


Pixton 



Storyboard 



Stripcreator, Rexo 



Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?! ([b.r.]). 



Čas pro Vaše dotazy 
… 
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