
Jak pomáháme studentům chemie 

uspět v předmětu na pomezí 

chemie a biologie



Biochemie
• věda na pomezí chemie a biologie, zabývající se

studiem procesů biologických jevů, jejich chemickou
podstatou a chemickou stavbou biologických molekul

https://www.chobotix.cz/home/chemical-robot/



Výuka Biochemie na VŠCHT

Obecná a anorganická chemie I

Chemické a bilanční výpočty

Matematika I

Toxikologie a ekotoxikologie I

Organická chemie I

Fyzika I

Matematika II 

Laboratoř anorganické chemie I

Fyzikální chemie I

Aplikovaná statistika

Laboratoř organické chemie I

Laboratoř fyziky

Analytická chemie I 

Biochemie I

Chemické inženýrství I

Laboratoř fyzikální chemie I

Chemická informatika

Laboratoř biochemie

Laboratoř analytické chemie I

Laboratoř chemického inženýrství

Bakalářská práce

1. ročník 

Zimní semestr Letní semestr

2. ročník 

3. ročník 

Zimní semestr

Zimní semestr 

Letní semestr

Letní semestr

Obecná a anorganická chemie II

Organická chemie II

Biochemie II

Toxikologie a ekotoxikologie II

Fyzikální chemie II

Analytická chemie II

Chemické inženýrství II

Pokročilé předměty (minimálně 3)



▪ Millerova pyramida - Hodnocení klinických 
dovedností/kompetencí/výkonu

NENÍ vhodné pro písemné testování

JE vhodné pro písemné testování

MILLER GE The assessment of clinical skills/competence/performence Acad. Med. 1990 Sep;65(9 Suppl):S63-7.

Taxonomie vzdělávacích cílů



Nástroje pro usnadnění zisku 

„POROZUMĚNÍ“

▪ zveřejnění testových otázek v roce 2019
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Nástroje pro usnadnění zisku 

„ZNALOSTÍ“
▪ samotestování v e-learningu 660 otázek z 16 tematických 

okruhů



▪ Za letní semestr 75 studentů ze 129

▪ Hodnocení:

Je to fakt naprostá pecka! I přestože s Biochemií nejsme 
doopravdy moc velcí kamarádi, tak tohle je velký pomocník! 
Dokonce mě to i baví (což je u mě co říct) a moc děkuji za tu 
možnost se učit jinou formou! Jen tak dále! Jste skvělí! :)xt



Typy možných testových otázek v
e-learningu

Doplňovací úloha

Krátká tvořená odpověď

Pravda/Nepravda

Přetahování do obrázku

Přetahování do textu

Přetahování ukazatelů umístění

Přiřazování

Více úloh Pravda/Nepravda

Výběr chybějících slov

Výběr z možných odpovědí

Chemická struktura/reakce



Výběr z možných odpovědí

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=305363&courseid=446


Pravda/Nepravda

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=268567&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Více úloh Pravda/Nepravda

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=301408&previewid=107552&courseid=446&variant=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history=0&scrollpos=0


Krátká tvořená odpověď

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=301955&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přetahování do obrázku

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=298081&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přetahování do obrázku
skupiny odpovědí

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=300890&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přetahování ukazatelů umístění

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=301756&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přetahování do textu

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=300671&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přetahování do textu

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=300671&courseid=446&behaviour=immediatefeedback&maxmark=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history&variant=1


Přiřazování

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=298413&previewid=107556&courseid=446&variant=1&correctness=0&marks=0&markdp=2&feedback=1&generalfeedback=1&rightanswer=1&history=0&scrollpos=0


Chemická struktura/reakce

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=260223&courseid=446


Doplňovací úloha

https://e-learning.vscht.cz/question/preview.php?id=300660&courseid=446


Nástroje pro usnadnění zisku 

„ZNALOSTÍ“
▪ samotestování v e-learningu

▪ biochemický slovník v e-learningu



▪ 1290 hesel

▪ propojení s ostatními kurzy v e-learningu

▪ přiřazení odpovídajících hesel ke jednotlivým přednáškám



Zapojení hlasování do výuky 



Zapojení hlasování do výuky 

1. Které aminokyseliny bude určitě 
obsahovat peptid, jehož titrační křivka 

je na obrázku?



Vote on live.voxvote.com PIN: 64044

Z kolika procent je stejný genom 
člověka a šimpanze? 



Děkuji za pozornost

Prof. Kodíček
Prof. Valentová
Doc. Holubová
Dr. Podzimek
Dr. Jablonská

Realizační 
tým: 

Dr. Marková
Dr. Karamonová
Dr. Svoboda
Dr. Holík-
Purkrtová
Dr. Benešová


