Stručný průvodce správou laboratoří a
chemickými pokusy
„Pro učitele chemie na základních a středních školách jsme vytvořili aplikaci s ověřenými
školními experimenty a integrovanou evidencí chemikálií a vybavení. Díky elegantnímu
propojení skladového hospodářství s databází experimentů mohou učitelé nejen procházet
všechny pokusy jeden po druhém, ale mohou si i jednoduše vybrat pouze ty, ke kterým mají
vše potřebné. Zároveň mají učitelé vždy perfektní přehled o tom, jaké chemikálie mají
nakoupené, kolik jich mají k dispozici a kde je mají umístěné.“
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Přihlášení
Po zakoupení licence obdržíte mailem uživatelské jméno a heslo, pomocí nichž se můžete
přihlásit na stránce https://pokusnice.cz/ přes oranžové tlačítko v pravém horním rohu.
Po přihlášení se Vám objeví stránka Moje laboratoř, která představuje rozcestník mezi
správou chemikálií, vybavením a chemickými pokusy. Přes jednotlivá tlačítka se dostanete
do příslušných databází, kde můžete upravovat informace o stavu zásob a vybavení nebo
procházet pokusy, pro které máte vše potřebné. Najdete zde také vlastní nastavení profilu.
V horní liště můžete navíc vstoupit do seznamu všech chemikálií s kompletními
informacemi nebo do seznamu všech experimentů, které Pokusnice obsahuje.
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Moje laboratoř
Záložka Moje laboratoř je výchozím rozcestníkem pro personifikovanou správu skladového
hospodářství a prohlížení pokusů vybraných na míru na základě dostupnosti chemikálií a
vybavení.

Na záložce Chemikálie naleznete kompletní seznam všech chemikálií,
které jsou v Pokusnici k dispozici. Chemikálie, které máte naskladněny
jsou řazeny jako první.
U každé položky si můžete zadat její umístění, koncentraci a množství.
Můžete si také prohlédnout základní informace v náhledu nebo přejít
na podrobný detail s dalšími informacemi.
Celý svůj sklad si můžete pohodlně exportovat do CSV, případně
Excelu, a tak se seznamem dále pracovat.

Přes tlačítko edit můžete přidávat info o umístění,
koncentraci a dostupném množství chemikálií.
Množství chemikálií skladem lze upravovat i
přímo na záložce Chemické pokusy.
Máte-li chemikálii k dispozici ve více koncentracích,
nebo je uskladněna na více místech, můžete další
záznam přidat přes tlačítko plus.
Tlačítko info použijte pro zobrazení vyskakovacího okna
se základními informacemi. Z vyskakovacího okna
můžete přejít i na stránku s podrobnými informacemi o
vybrané chemikálii.
Potřebujete-li informace o chemikálii odstranit, použijte
ikonu koš.

Analogicky k chemikáliím si můžete na záložce Vybavení vést v rámci
skladového hospodářství také evidenci svého laboratorního vybavení.

Přes tlačítko edit můžete přidávat informace o umístění
a dostupném množství vašeho laboratorního vybavení.
Potřebujete-li informace o vybavení odstranit, použijte
ikonu koš.
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Tlačítko Chemické pokusy slouží k prohlížení vašich oblíbených
experimentů a experimentů, které pro vás Pokusnice vybrala na
základě stavu vašeho chemického skladu a skladu vybavení.
K dispozici máte na výběr mezi doporučenými experimenty, vámi
vybranými oblíbenými experimenty a historií, která je navíc rozdělena
na vámi navštívené a vámi provedené pokusy.
Více o pokusech se dozvíte v kapitole Práce
s chemickými pokusy.

Pod dlaždicí Profil a nastavení se dozvíte základní informace o účtu,
jako je jméno, pod kterým je účet vedený, datum, kdy vyprší licence,
apod.
V dalším nastavení si můžete změnit heslo nebo nastavit preferované
kategorie pokusů, které se budou používat pro výchozí pokročilé
vyhledávání, viz níže.

Chemikálie
Přes záložku Chemikálie v horní liště se dostanete do databáze všech chemikálií, které
Pokusnice obsahuje. Každou chemikálii je možné rozkliknout a přečíst si informace
obsahující možnosti jejího využití, výskyt v přírodě, přípravu, apod.

Kromě textových
informací jsou u všech
chemikálií přehledně
uvedeny fyzikálně chemické
vlastnosti a bezpečnostní věty.

Nenašli jste v databázi
chemikálii, jakou jste
hledali? Neváhejte nám
přímo v Pokusnici zanechat
vzkaz.
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Chemické pokusy
Záložka Chemické pokusy v horní liště odkazuje na přehled všech experimentů, které jsou
v Pokusnici obsaženy. Dostupné jsou i pokusy, pro které nemáte potřebné chemikálie a
laboratorní vybavení.
Chemické pokusy můžete procházet buď přímo v seznamu, vyhledávat je pomocí
vyhledávacího tlačítka nebo použít pokročilé filtry, kterými si omezíte výsledky vyhledávání
dle vámi zadaných kritérií.
Máte-li některé filtry aktivní a chcete-li je odstranit, všechny odoznačte a
stiskněte tlačítko Použít filtry.
Filtry si můžete také na stálo předdefinovat, viz Profil a nastavení.

Práce s chemickými pokusy
Po rozkliknutí jakéhokoli pokusu se dostanete na vlastní stránku s návodem. V horní části
máte k dispozici přehled kategorií, do kterých pokus patří, bezpečnostní piktogramy
vztahující se k použitým chemikáliím a časovou náročnost experimentu.
Dále jsou k dispozici všechny potřebné informace včetně popisu, postupu, seznamu
potřebných chemikálií a
vybavení, poznámek autorů a
bezpečnosti. Je-li k dispozici
veřejné video s pokusem, je zde
vloženo také.

Přímo na stránce pokusu
si můžete označit,
že daný pokus právě
provádíte a na základě skutečně
odebraného množství ihned
odepsat chemikálie ze skladu.

Našli jste chybu?
Neváhejte nám přímo
v Pokusnici zanechat
vzkaz přes kontaktní formulář.

Natočili jste vlastní
provedení pokusu?
Napište nám na
info@pokusnice.cz a rádi jej
budeme v Pokusnici sdílet s
ostatními!
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