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Chemické listy a Bulletin uveřejnily v poslední době již
několik statí věnovaných zajímavým stránkám chemie na
Internetu. Redakce se přesto domnívá, že i užší výběr těchto
stránek, specializovaný na problematiku didaktiky chemie
a výměnu pedagogických zkušeností v tomto oboru, může
být užitečný a najde si své „ surfaře ".
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1. Uvod

Internet ako fenomén nasej doby ovplyvňuje každo-
denný život člověka vo všetkých oblastiach - v priemysle,
obchode, zábave, ako aj v školstve. Z dostupných infor-
mácií o internete móže vzniknut' dojem, že je potřebné
naučit' sa zaobchádzať a pracovať s úplné novou technikou.
Tak ako člověk nemusí byť odborníkom v odbore spo-
jovacej techniky, aby mohol telefonovat', nemusí použí-
váte! internetu vyštudovat' odbor informatika. Pre každého
používatela, i pre učitel'a chemie je však potřebné zoznámiť
sa so základnými internetovými službami ako sú www,
e-mail a ftp, ktoré sú východiskom pre Hadanie a získanie
potřebných informácií. Pre učitela chemie sú v súčasnosti
velmi dóležité poznatky o nových trendoch výučby chemie,
ktoré súvisia s přestavbou obsahu výučby chemie v kra-
jinách Európskej unie a s využíváním nových aktivizu-
júcich metod výučby. Prostredníctvom internetu móže uči-

tel' získat' informácie o přestavbě obsahu chemického vzde-
lávania v krajinách Európskej unie, získat' učebné texty,
výučbové chemické programy, popisy pokusov z oblasti
chemie každodenného života či environmentálneho vzde-
lávania v chemii, apod.

Cielbm článkuje sprístupniťučitelovi chemie v stručnej
a prehladnej formě informácie o výučbových zdrojoch na
internete ku ktorým sa móže dostat' využitím klučových
internetových služieb, ako sú www, ftp, e-mail.

2. Služba www

Pojem internet často pre vačšinu používatefov splývá
s jednou z jeho služieb, a to World Wide Web (celosvěto-
vá pavučina), skrátene označovanou aj www, w3 alebo
Web.

Samotný www tvoria www stránky, ktoré vo vše-
obecnosti obsahujú text, grafiku, obrázky, audio a video
elementy a predovšetkým hypertextové odkazy - links,
pomocou ktorých sú www stránky poprepájané a pomocou
ktorých móžeme prejsť na inú stránku toho istého alebo
iného počítača siete internet1.

Ovládanie tejto služby je jednoduché. V závislosti od
www prehliadača (Web-browsera) sa uskutečňuje pro-
stredníctvom klávesnice (textovo orientované prehliadače
Lynx, Lynxn) alebo prostredníctvom myši (graficky orien-
tované prehliadače Netscape Navigátor, MS Internet Ex-
plorer).

www integruje aj iné internetové služby (napr. e-mail,
ftp, telnet, gopher), čo značné zjednodušuje a spríjemňuje
prácu s internetom.

Učitel' chemie móže vo svojej práci využit' nasledovné
informácie, ktoré sa nachádzajú na www stránkách:

a ) C h e m i c k é u č e b n é t e x t y

Napr. učebné texty k témě Redoxné reakcie, ktoré
sú vhodné ako učebny materiál pre učitďa chemie, sa
nachádzajú na adrese http://www.asn-linz.ac.at/Schule/
Chemie/chemie.htm pod odkazom „Redoxreaktionen kom-
plett! (Redoxné reakcie komplet)". Boli vypracované
na Leeware Community Colleges a priamy přístup k nim je
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na adrese http://naio.kcc.hawaii.edu/chemistry/redox_title.
html.

b ) Č l á n k y z c h e m i c k ý c h č a s o p i s o v
a k n i h

Učitel' chemie si móže prostredníctvom internetu za-
listovat' v časopisoch ako napr. Journal of Molecular Mo-
delling (http://deriocl. organik.uni-erlangen.de/info/about- -
JM0LM0D.html) alebo Journal of Computer Aided Mo-
lecular Design (http://wucmd.wustl.edu/jcamd/jcamd.html).

Katalogy chemických publikácií najdeme na adrese
http://www.rpi.edu/irc/chemres/chemres01 .html (cit. ).

c ) C h e m i c k ý s o f t w a r e

Na adrese http://www.asn-linz.ac.at/Schule/Chemie/
chemie.htm je napr. odkaz na zbierku chemického soft-
ware, kde sa pri popise programu uvádza aj jeho krátká
charakteristika. V tejto zbierke sa nachádza napr. program
ChemPen+, ktorý slúži ako editor strukturných vzorcov
organických zlúčenín.

Ďalšie editory vzorcov možno nájsť v zbierke chemic-
kého software, ktorý sprístupňuje firma Hypercube (Ka-
nada) na adrese http://www.camsci.com/products.html.
V tejto zbierke sa nachádzajú programy ako HyperChem,
ChemPlus, HyperNMR, HyperChemLite, ChemDraw 4.5.,
Chem3D 4.O., Chemlnfo 4.0 (cit.5).

d ) Z b i e r k y š k o l s k ý c h p o k u s o v

Zaujímávé školské chemické pokusy zamerané na pří-
pravu a reakcie chlóru v školských podmienkach možno
nájsť na adrese http://www.asnlinz. ac.at/Schule/Chemie/
chemie.htm pod odkazom „Unterrichtsmaterialien (Učeb-
né materiály)". Tieto alternativně pokusy uskutečňované
v aparaturách založených na báze injekčných striekačiek sa
vyznačujú mnohými výhodami ako sú ekonomická dostup-
nost, rýchlosť a vysoký motivačný náboj.

Ďalšiu zbierku školských pokusov ku kvantitatívnej
analýze polyvinylchloridu možno nájsť na adrese http:
//www.rz.uni-frankfurt.de:80/didachem/cdonline/pvc.html.
Sprístupnil ju Institut didaktiky chemie J. W. Goetheho vo
Frankfurte (Německo). Okrem návodov sa tu možno do-
zvedieť aj o efektivnosti týchto pokusov, ku ktorým autoři
pokusov dospěli pri experimentovaní s bežne dostupnými
umělými hmotami (napr. odpadová rúra z umývadiel -
sifon, podlahová krytina, izolačně materiály, hadice).

e ) I n f o r m á c i e o p ř i p r a v o v a n ý c h
c h e m i c k ý c h ko nf er en c i á c h
a s e m i n á r o c h

Na stránke http://www.asn-linz.ac.at/Schule/Chemie/
chemie.htm pod odkazom „Veranstaltungen und Termine
(Podujatia a termíny)" je stále aktualizovaný zoznam při-
pravovaných konferencií a seminárov pre učitďov chemie.
Zoznam je rozdělený na podujatia v Rakúsku a v zahraničí.

f ) I n f o r m á c i e z d i s k u s n ý c h k l u b o v
a e l e k t r o n i c k ý c h k o n f e r e n c i í

Zoznam aktívnych diskusných klubov so zameraním na
chémiu najdeme na adrese http://acad.tnstade.edu/~chemnet/.
Kluby sú v zozname zoradené abecedně podfa svojho ná-
zvu a ku každému názvu je připojená informácia, ako sa
možno do klubu prihlásiť/odhlásiť, ako sa posielajú příspěv-
ky apod. Napr. v klube pod názvom CHEMED-L sa vedie
diskusia o vyučovaní chemie (Chemistry Education Dis-
cussion List), přihlášky sa posielajú zasláním e-mailu na
adresu listserv@uwf.cc.uwf.edu s textom subscribe che-
med-1 <meno priezvisko>.

Záujemci o výučbu chemie v Českej republike sa mó-
žu kontaktovať na adrese: http://www.vsp.cz/pdf/chemie/
index.html.

Zoznamy elektronických konferencií najdeme napr. na
adresách:

http://acad.tnstade.edu/~chemnet/news.html,
http://www.monash.edu.au/ccstaff2/che/bromage/
www/chem.html,
http://www.shef.ac.uk/~chem/lists/chem-usenet.html (cit. ).
V nich sa nachádzajú napr. tieto elektronické konferen-

cie: sci.chem, alt.drugs.chemistry, sci.chem.elektrochem,
zer.chemie.diskussion, zl.z-netz.wissenschaft.chemie .

g ) P r e z e n t á c i e u n i v e r z i t a i n s t i t u c i í

Chemické instituty a chemické katedry vysokých škol
prezentujú na svojich www stránkách informácie o svojej
činnosti. Příklady prezentácií univezít a inštitúcií doma
a vo světe najdeme napr. na týchto adresách:

http://www.upjs.sk/ (Univerzita P. J. Šafárika v Koši-
ciach, Slovensko),
http://www.organik.uni-erlangen.de/ (Univerzita Erlan-
gen, Německo),
http://www.tau.ac.il/chemistry/index.html (Tel Aviv
University, Izrael),
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http://www.cuni.cz (Univerzita Karlova, Praha)
http://www.uochb.cas.cz (Institut organickej chemie
a biochemie, Praha)

h ) P r e z e n t á c i e o č i n n o s t i š k o l

Na internete možno nájsť rózne informácie o aktivitách
škol v oblasti výučby chemie. Napr. učitelia chemie Gym-
názia v Lohne (Německo) prezentujú svoju činnost' na adre-
se http://home.tonline.de/home/GymnasiumLohne/winni. htm.
Na tejto www stránke sa dozvieme o projekte, ktorý sa
zaoberá témou „Chémia v zrkadle verejnej mienky". Ide
o anketu, ktorá skúma názory a postoje opýtaných k chemii.
Projekt sa umiestnením na internete snaží o rozšírenie ok-
ruhu opýtaných, a tak sa každý móže ankety zúčastnit'
vyplněním dotazníka priamo na tejto www stránke. Okrem
dotazníka je tu umiestený test zameraný na overenie vědo-
mostí z chemie (učitel' chemie móže využit' sprístupnené
otázky priamo vo výučbe pri ověřovaní vědomostí žiakov).

i ) D a t a b a n k y

Databanky chemických prvkov

Databanka chemických prvkov, ktorá sa nachádza na
adrese http://www.chemtutor.com/elem.htm, obsahuje po-
pisy vlastností každého prvku z periodickej sústavy prvkov
a zároveň vysvětluje pojmy, ktoré sa viažu k popísaným
vlastnostiam prvkov ako sú atomová a molekulová hmot-
nosť, chemické reakcie, elektronová struktura prvkov, ste-
chiometria apod. Tieto texty móžu slúžiť pri přípravě uči-
tel'a na vyučovaciu hodinu.

Podobné databanky chemických prvkov sa nachádzajú
na viacerých miestach v sieti internet, napr. na adresách:
- http://rchsl xhemie.uni-regensburg.de/web-elemenLs/

web-elements-home.html,
- http://www-c8.lanl.gov/infosys/html/periodic/

periodic-main.html,
- http://www.shef.ac.uk/~chem/web-elements/

web-element-home (cit.4).

Databanky chemických zlúčenín

Na adrese http://www.asn-linz.ac.at/Schule/Chemie/
chemie.htm pod heslom „Erprobtes und brauchbares Mate-
riál (Vyskúšaný a použitý materiál)" je odkaz na voine
přístupné databanky róznych zlúčenín. Napr. po napísaní
slova „heroin" sa ako výsledok prehiadávania databanky

zlúčenín MedChem Names Database (http://www.isleuth.com/
phys.html) zobrazili dva súbory, ktoré obsahovali struk-
turný vzorec a chemický názov látky označovanej ako
„heroin".

Databanky trojrozměrných struktur

V učebných osnovách chemie středných škol sú aj témy,
v ktorých sa sprístupňujú chemické zlúčeniny so zložitou
strukturou (napr. makromolekulové látky, proteiny). Keď-
že statické obrázky komplikovaných trojrozměrných struk-
tur, ktoré sú v učebniciach, vytvárajú často nedostatočnú
představu o ich skutočnej struktuře (a vytvárať předsta-
vu o struktuře zložitých chemických zlúčenín prostredníc-
tvom tyčinkových, guličkových alebo kalotových modelov
je nemožné), je výhodné siahnuť do databanky trojrozměr-
ných struktur. Databanky trojrozměrných struktur obsa-
hujú grafické modely zlúčenín, ktoré možno využit' na
vytvorenie lepšej představy o ich priestorovej struktuře
u žiakov. Najnovšia technológia dokonca umožňuje praco-
vat' so zobrazenými strukturami priamo na www stránke
(otáčať, zmenšovat', zvačšovať molekuly apod.).

Databanka Brookhaven Protein Database, ktorá sa na-
chádza na adresách http://pdb.pdb.bnl.gov/cgi-bin/browser/
a http://pdb.pdb.bnl.gov/pdb-l.html, obsahuje zobrazené
struktury róznych proteínov. Databanky trojrozměrných
struktur najdeme napr. na nasledovných adresách:
- http://cmm.info.nih.gov/modeling/pdb~at~a~glance.

html,
- http://www.bristol.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/

motm.htm,
- http://www-fbse. ncifcrf.gov/HIVdb/ (cit.9).

Databanka kryštálov

Krystaly anorganických zlúčenín najdeme napr. na ad-
rese http://tutor.oc.chemie.th-darmstadt.de/Poly/VRML/
silicat.html. Táto www stránka je zameraná na silikáty
a obsahuje modely výborné demonštrujúce základné struk-
turné principy zlúčenín kremíka .

Databanky spektier

Na internete sa nachádzajú aj databanky spektier. Napr.
hmotnostně spektra jednoduchých zlúčenín najdeme na
adrese http://fact.jst.go.jp/cr-vrml.html, 'H-NMR a 1 3C-
-NMR spektra na adresách http://www.dsl. tutics.tut.ac.jp/
db/pnmr/pnmr.html a http://www.acdlabs. com/products/
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hnmr/hnmr_predict.htm, infračervené spektra na adrese
http://schiele.organik. uni-erlangen.de/IR/ (cit.9).

Komerčně databanky

Okrem volné přístupných databank sú na internete přís-
tupné aj komerčné databanky. Ide zvačša o firmy, ktoré
poskytuji! přístup do svojich databank za určitý poplatok,
zvyčajne zverejnia len pár demonštračných www stránok,
na ktorých informujú o činnosti firmy a obsahu databank.
Komerčnú databanku obsahujúcu Chemical Abstracts Servi-
ce najdeme na http://www.fiy-karsruhe.de/ a databanku
termodynamických a fyzikálnych vlastností chemických
prvkov a zlúčenín na adrese http://iac.net:80/~esmicro/
(cit9).

Okrem komerčných databank na internete najdeme aj
množstvo iných komerčně zameraných informácií. Na ko-
merčné účely využívajú internet napr. firmy, ktoré pro-
stredníctvom www stránok prezentujú svoje produkty,
ako napr. firma Pablitos software zaoberajúca sa tvorbou
chemického softwaru (http://www.pablitos.co.ac/pablitos/
chemsoft/chemsoft.html), firma Medesa - laboratórna tech-
nika distribujúca chemičku laboratórnu techniku a chemi-
kálie (http://www.eppendorf.com/eppendorf/). www strán-
ky firiem zaoberajúcich sa distribúciou chemickej odbornej
literatury sa nachádzajú na adresách http://www.asn-linz.ac.at/
Schule/Chemie/stich.htm, a http://www.asn-linz.ac.at/Schule/
Chemie/search.htm, vydavatelstva chemickej literatury ako
napr. Beilstein najdeme na adrese http://www.beilstein.com/
index.html, Springer na adrese http://www.springer.de/, či
Elsevier na adrese http://www.elsevier.nl/index.html (cit.4).

j ) S e r v i s y u c e l e n ý c h i n f o r m á c i í
p r e v y u č o v a n i e c h e m i e

Za účelom poskytnutia ucelených informácií pre učite-
l'ov chemie sa v rámci róznych projektov z didaktiky che-
mie v zahraničí vytvárajú tzv. „Školské chemické infor-
mačně servisy". Takéto servisy móžeme nájsť na nasle-
dovných adresách:
- http://www.asn-linz.ac.at/Schule/Chemie/chemie.htm -

tu sa nachádzajú ucelené informácie zamerané na vy-
učovanie chemie v Rakúsku. Vznikli v rámci projektu
EDUCATION HIGHWAY, ktorý si za svoj ciel' sta-
novil elektronické prepojenie škol v Hornom Rakúsku
a takisto umožniť týmto školám přístup do siete internet.
Tieto www stránky obsahujú dlhý zoznam odkazov na
informácie, ktoré móže učitel' chemie mnohostranné

využiť pri přípravě na vyučovací proces, priamo vo
vyučovaní, alebo v inej činnosti (napr. informácie
o učebných plánoch pre chémiu, o studijných plánoch
univerzit, o chemickej olympiádě, o podujatiach a kon-
ferenciách, učebné materiály, chemické aktuality, gra-
fické zobrazenia orbitálov, časopis Chemie & Schule,
apod.).

- http://www.zum.de/ZUM/-na tejto adrese sa nachádza
podobný servis v Německu (sprístupnilo ho Centrum
pre vyučovacie média na internete). Nachádzajú sa tu
dokumenty, ktoré majú poskytovat pomoc učiteTom (pri
přípravě na vyučovací proces) a žiakom (pri samo-
studiu). Najdeme tu napr. databanku softwaru pre ché-
miu, informácie o školských žiackych projektech, učeb-
né texty a učebné plány zoradené podfa ročníka a pod.

- na adrese http://turing.upjs.sk/~ganajova/schis.html/ na
Prírodovedeckej fakultě UPJŠ v Košiciach postupné
připravujeme „Školský chemický informačný servis"
(ŠCHIS) ako zdroj ucelených prostriedkov pre výučbu
chemie v elektronickej podobě v slovenskom jazyku.
Jeho cielom je sprostredkovať písomné a obrazové
zdroje pre přípravu učitelov chemie, ktoré v sebe trans-
formujú najnovšie trendy vyučovania chemie v kra-
jinách Európskej unie.
Učitel' chemie tu móže nájsť jednak metodické ma-

teriály pre chémiu všeobecno-vzdelávacích škol ako sú
učebné otázky, úlohy a testy, učebné texty, chemické poku-
sy - klasické či alternativně , zoznam zaujímavých URL
adries vo světe, može sa dozvedieť ako sa možno zapojit do
slovenského chemického diskusného klubu ICHEM a pod.

3. Služba e-mail

Elektronická pošta (e-mail), je jednou z najstarších, ale
aj najpoužívanejších komunikačných služieb internetu
a slúži k výmene správ medzi používatelmi internetu, a to
buď iba medzi dvoma používatelmi alebo medzi skupinou
používatelbv.

Vačšinou sa e-mail využívá na posielanie konvenčnej
textovej správy, ale okrem posielania textových správ umož-
ňuje vačšina programov elektronickej pošty (napr. Pegasus
Mail, Eudora, Netscape Mail, Pine, Elm) posielať aj iné
typy súborov ako sú rozsiahle textové súbory, zvukové
a video záznamy, obrázky, či chemické databázy .

Výhody elektronickej pošty oproti klasickej poště sú
v rychlosti doručovania správ, lepších možnostiach elek-
tronického archivovania a spracovania došlých správ.
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Podobné ako pri službě www existujú na vyhladávanie
e-mailových adries používatefov internetu vyhladávacie
služby, napr. „WhoWhere" (http://www.whowhere.com/), „In-
fospaceinc" (http://www.infospaceinc.com/) alebo služba
„Fourll" (http://www.fourl 1 ,com/).

K o m u n i k á c i a m e d z i d v o m a
p o u ž í v á t e ! m i

Komunikáciu medzi dvoma používatelrni móžeme vo
vyučovaní chemie využit' na komunikáciu medzi: kolegami
- učitelmi chemie, učitel'om a iným používatel'om inter-
netu, žiakmi navzájom, učitelbm a žiakom. Správa může
obsahovat' napr. odborné informácie, organizačně pokyny
medzi vedením školy a učitelmi, pokyny ku uskutočňova-
nej exkurzii do chemického závodu, oznámenie zmien
v učebných plánoch na škole, písomné materiály, skripta,
objednávku na chemické pomócky, výměnu informácií
medzi učitelbm a rodičom žiaka, výměnu dát v rámci
projektov na internete (napr. teleprojektov zameraných na
regionálny monitoring životného prostredia), učitel' móže
žiakovi listom oznamovat' napr. termíny písomiek, termíny
odovzdania zadaní, móže žiaka informovat' o mimoškol-
ských akciách, žiak móže prostredníctvom e-mailu odov-
zdávať písomné zadania, referáty, riešenie chemickej olym-
piády, apod.

E-mail sa móže využit' na poskytnutie doplňkových
informácií, o ktoré má žiak záujem, alebo na učenie na
diafku - tzv. distančně vzdelávanie. Napr. na adrese
http://www.hol.edu/ sa nachádzajú informácie o spoloč-
nosti Heritage OnLine, ktorá sa specializuje na distančně
vzdelávanie učitelbv pomocou internetu. Momentálně po-
núkajú 12 aktívnych kurzov, o. i. aj v odbore prírodných
vied, kde možno nájsť informácie k chemii. Kurzy prebie-
hajú kreditným systémom, začínajú kedykolVek, napredujú
individuálnym tempom a spájajú nielen poznatky zo zvo-
leného odboru ale aj poznatky najnovšej technologie a in-
ternetu. Učebny materiál je přístupný pomocou služby www,
zadania úloh a ich riešenia sa posielajú pomocou služby
e-mail a vačšina kurzov má k dispozícii diskusní! skupinu,
ktorú možno využit' na diskusiu s ostatnými študentmi
ainštruktormi11.

Konzultačně služby pre chémiu pod názvom „Schiiler
fragen - die Schulchemie - Web-site antwortet" (Žiaci sa
pýtajú, školská chémia - www stránka odpovedá) najdeme
na adrese http://ourworld.compuserve.com/homepages/
Manfred-Amann/. Tu sa žiaci prostredníctvom služby e-
-mail obracajú na konzultantov s otázkami na problémy,

ktoré ich zaujali na vyučovaní alebo s ktorými sa střetli pri
samostudiu.

K o m u n i k á c i a m e d z i v i a c e r ý m i
p o u z í v a t ě 1'mi

Medzi služby, ktoré využívají! e-mail na komunikáciu
medzi viacerými používatelmi, patria diskusně kluby
(mailing lists) a elektronické konferencie (netnews). Obe
spomenuté služby využívají! e-mail na odoslanie správy,
ktorá je určená vybranej skupině používatefov a služba
Diskusně kluby aj na doručovanie šířených správ.

Diskusně kluby sú združenia používatelov internetu,
ktorí diskutuji! na vybraní! tému. V rámci chemie existuje
vela diskusných klubov, niektoré sú zamerané všeobecné
(napr. v diskusnom klube Napronet sa diskutuje o prírod-
ných produktech), niektoré sa zameriavajú na velmi špeci-
fickú tému (napr. účastníci diskusného klubu Hyperchem
diskutujú o programe Hyperchem). Ak sa chce učitel' che-
mie zúčastnit' diskusie vo vybranom diskusnom klube mal
by sa do diskusného klubu přihlásit' nasledovným spó-
sobom. Do diskusného klubu CHEM-MOD, v ktorom sa
diskutuje o modelovaní chemických procesov, sa přihlá-
síme, ak na adresu mailbase@mailbase.ac.uk zašleme e-
-mail s textem: join chem-mod <meno priezvisko, alebo
do diskusného klubu ICHEM, v ktorom sa diskutuje po
slovensky o problematike vyučovania sa přihlásíme zaslá-
ním e-mailu na adresu listproc@upjs.sk s textom subscribe
ichem <meno priezviskox Po přihlášení sa do diskusného
klubu je adresa zaradená do zoznamu účastníkov. Příspěv-
ky do klubov sa posielajú na adresu servera. V případe
diskusného klubu CHEM-MOD na adresu chem-mod @
mailbase.ac.uk, v případe diskusného klubu ICHEM na
adresu ichem@upjs.sk. Server potom kópiu takéhoto pří-
spěvku zašle prostredníctvom služby e-mail na každú adre-
su zo zoznamu účastníkov .

Elektronické konferencie móžme prirovnať k voFne prí-
stupnej nástenke, na ktorú móže každý přilepit' svoj názor,
správu, otázku alebo odpověď na otázku niekoho iného.
Móžete sa tu dozvedieť najčerstvejšie novinky i získat'
konzultáciu pri riešení vlastného problému .

Príkladom chemickej konferencie uskutočnenej pro-
stredníctvom internetu je Elektronická konferencia o no-
vých trendoch v organickej chemii (ECTOC), ktorá sa
uskutočnila z iniciativy Imperiál College for Science, Tech-
nology and Medicine v Londýne. Na šírenie informácií sa
využívali len elektronické formy, a to hlavně e-mail (po-
skytovanie informácií a zaslanie příspěvku do konferen-
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cie), diskusný klub (diskusia o nastolených problémoch)
a www (sprístupnenie príspevkov pre verejnosť). Po ukončení
elektronickej konferencie ECTOC sa všetky příspěvky ar-
chivovali. Sú přístupné na internete na adrese http://www.
ch.ic.ac.uk/ectoc/ a na CD. Patria do zaužívaného kniž-
ničného systému a citujú sa v odbornej tlači .

V každej skupině sa s mensou alebo vačšou frekvenciou
opakujú tie isté alebo podobné otázky, ktoré sú velmi
důležité pre začínajúcich účastníkov danej diskusnej skupiny.
Z tohoto dóvodu vznikli tzv. súbory FAQ (Frequently Asked
Questions), v ktorých sú tieto opakuj úce sa otázky spraco-
vané a spolu s odpoveďami sú periodicky do daných skupin
rozposielané (napr. na adrese http://www.asn-linz.ac.at/
schule/chemie/chemie.htm sa nachádzajú FAQ súbory elek-
tronickej konferencie sci.chem, ktoré obsahujú odpovede
na otázky: čo je sci.chem a čím sa zaoberá, ktorá látka je
najjedovatejšia, ako sa správné nazývajú najnovšie ob-
javené prvky, čo je pH-hodnota, čo sú skleněné elektrody,
v čom spočívá nebezpečenstvo prasknutého ortuťového
teplomera apod.)15.

Výhodou diskusných klubov a elektronických konfe-
rencií je nesporné skutočnosť, že na účastníkov nie sú
kladené nároky na ich fyzickú přítomnost' v rovnakom čase
a na rovnakom mieste. Elektronická diskusia umožňuje
aktívnu účasť aj tým, ktorí uprednostňujú písomný přejav
před ústným. V neposlednom radě šetří čas i finančné
prostriedky tak organizátorom, ako aj účastníkom disku-

16sie

4. Služba FTP

Služba FTP (Filé Transfer Protokol) je tradičná apliká-
cia siete internet, ktorá zabezpečuje přístup k vzdialeným
súborom (vzdialeným sa myslí súbor na inom počítači ako
na tom, na ktorom sa v daný moment pracuje) a umožňuje
ich přenos medzi fubovomými počítačmi v sieti. Súbory
volné přístupné používatefom sú uložené na anonymných
FTP serveroch.

V y u ž i t i e a n o n y m n é h o F T P s e r v e r a
z h F a d i s k a u č i t e l ' a c h e m i e

Učitel' chemie má vďaka anonymným FTP serverom
přístup k freeware (volné šíritelný program celkom oslo-
bodený od poplatkov) a shareware programom (vol'ne šíri-
telný program, za ktorý však musíme autorom zaplatit tzv.
registračný poplatok), skriptám, pracovným listom, obráz-

kom a pod., ktoré si móže využitím tejto služby preniesť do
vlastného počítača. Okrem spustenia aplikácie FTP možno
súbory stahovat' aj prostredníctvom známých www klien-
tov . Napr. na anonymnom FTP serveri s adresou ftp://www.
asn-linz.ac.at/chemie/ možno nájsť napr. skripta, ktoré ob-
sahujú informácie o rastlinných jedoch (súbor gifte.lzh)
alebo o inhalačných drogách (súbor drug_arc.lzh), a ďalej
pracovně listy napr. o pósobení ozónu na živé organiz-
my (súbor ozon_arc.lzh), či dokument zaoberajúci sa och-
rannými prostriedkami před slnečným žiarením (súbor
sun_arc.lzh). Na tomto anonymnom FTP serveri sa ďalej
nachádzajú aj chemické výučbové programy ako napr.
program Bohrov model atomu (súbor atom_arc.exe) alebo
program Orbitály (súbor orbitarc.exe)17.

V y h T a d á v a n i e s ú b o r o v
n a a n o n y m n ý c h F T P s e r v e r o c h

Učitel' chemie má niekollco možností ako nájsť súbor,
ktorý obsahuje zaujímavé chemické informácie alebo che-
mický program:
a) Učitel' chemie z literatury pozná názov súboru a adresu
anonymného FTP servera, na ktorom je daný súbor ulo-
žený.
b) Učitel' chemie pozná adresu anonymného FTP serve-
ra, na ktorom sa pravidelné obnovujú a dopíňajú súbory
so zameraním na chémiu. Napr. server s adresou ftp:
//ftp.sunsite.uakom.sk/ má v svojom podadresáři simtelnet/
win95/chem/ chemické aplikácie, ktoré pre svoju činnost
vyžadujú Windows 95. Z názvu súboru sa ale vo vačšine
prípadov nedá určit', o aký program ide, připadne aké infor-
mácie súbor obsahuje. Z tohoto dóvodu vačšina anonym-
ných FTP serverov obsahuje súbor (zvyčajne označovaný
index.txt alebo readme.txt), ktorý obsahuje zoznam sú-
borov nachádzajúcich sa na danom serveri spolu s ich
krátkou charakteristikou.
c) Učitel' chemie využije na vyhladanie súboru niektorú
z vyhledávacích služieb, napr.:
- „ARCHIE" na adrese http://pubweb.nexor.co.uk/public/

archie/server.html
- „FTPsearch" na adrese http://ftpsearch.ntmu.no/ftpsearch/
- „NoseyParker"

- pre prehfadávanie českých serverov na adrese
parker.vslib.cz (login: parker)
pre prehfadávanie slovenských serverov na adrese
parker.uakom.sk (login: parker)

- „Shareware" na adrese http://www.shareware.com/
(cit.18).
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Po zadaní kl'úča, podlá ktorého má prehladávanie pre-
behnúť, vyhl'adávacia služba najde najbližšf server, na kto-
rom je Madaný súbor umiestnený.

5. Závěr

Cielom článku bolo poskytnut' učitelovi chemie základ-
né informácie o možnostiach využitia klučových interneto-
vých služieb pri získávaní informácií i priamo výučbových
prostriedkov z internetu. V súvislosti s pripájaním škol na
internet vzniká požiadavka praktickej přípravy učitelbv
chemie na prácu s týmito službami. Tieto poznatky by sa
mali postupné objaviť v učebných plánoch, metodických
materiáloch pre učitefa i žiaka aj v orientácii na celoživotně
vzdelávanie učitefov .
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M. Ganajová (Department oflnorganic Chemistry, P.
J. Šafárik University, Košice, Slovák Republíc): Internet
in Chemistry Education

The article informs about the possibilities of using
Internet (www, ftp and e-mail) as a teaching medium in
chemistry education. Making use of the www service, the
chemistry teacher can obtain texts and instructions how
to perform chemical experiments, chemistry software, in-
formation on activities which are still in preparation and
articles from chemistry journals. Communication with the
other colleagues as well as the checking of students can be
carried out by e-mail. Specific problems are discussed
in discussion groups, in Slovakia in ICHEM clubs. The
ftp service enables obtaining instruction programmes, work-
ing sheets, figures, etc. Comprehensive tools in electronic
form for teaching chemistry in the Slovák language can be
found under the School Information Service at the URL:
http://turing.upjs.sk/-ganajova/schis.html/.

216




