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Abstrakt  

Cílem této práce je zmapovat podmínky výuky přírodopisu v šestém ročníku základních 

škol a navrhnout možnosti výuky. Bakalářská práce se zabývá teorií metodiky, ve které 

jsou pospány typy výukových metod a druhy výukových materiálů. Další kapitola se 

zabývá obsahem učiva tématiky „Žahavci, ploštěnci a hlísti.“ Informace jsou čerpány 

z odborné literatury a internetových zdrojů. Největší podíl tvoří část praktická, která 

obsahuje návrh vzdělávacího obsahu určeného žákům – vytvoření powerpointových 

prezentací, typu opakování, laboratorní práce a možností přezkoušení znalostí žáků.  

Navrhovaný vzdělávací obsah je tvořen tak, aby žákům výuky přišla zábavná a zaujala 

jejich pozornost a nacházejí se zde i návrhy na mimoškolní aktivity k dosažení zvýšeného 

zájmu o přírodní vědy i mimo výuku přírodopisu. V poslední části se nachází ukázka 

z realizace s žáky 6. ročníků na základní škole Hovorčovická (Hovorčovická 11, Praha 

8), která částečně potvrzuje efektivitu praktického využití.   

Klíčová slova: výuka, základní škola, bezobratlí, ploštěnci, hlísti, žahavci, pracovní list, 

učebnice přírodopisu  

Abstract 

The aim of this thesis is to map the conditions of natural science teaching in the sixth 

grade of elementary schools and to suggest possibilities of teaching. The bachelor thesis 

deals with the theory of methodology in which the types of teaching methods and types 

of teaching materials are described. The next chapter deals with the contents of the subject 

matter of the topic "Cnidarians, flatworms and nematodes." Information is drawn on 

academic literature and Internet sources. The biggest part of the thesis is the practical 

part, which contains a project of educational content intended for pupils - creating 

PowerPoint presentations, repetition types, laboratory work and possibilities of ways how 

to examine pupils' knowledge.  
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The suggested curriculum is designed in the way to make learning interesting and 

attentive for pupils and there are suggestions for out-of-school activities, which are there 

to help to achieve increased interest in science and above natural science teaching. In the 

last part there is an example of the realization with the pupils of the 6th grade at the 

Hovorčovická Primary School (Hovorčovická 11, Prague 8), which partly confirms the 

effectiveness of its practical use. 

Keywords: teaching, primary school, invertebrates, flatworms, nematodes, anemones, 

worksheet, textbooks of natural history  
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2 Úvod  

Biologie je velmi složitým a obsáhlým oborem, který se zabývá natolik odlišnými obory, 

jako jsou somatologie, zoologie, botanika, mikrobiologie, genetika a geologie. Většina 

z nás si to neuvědomuje, ale s těmito obory přicházíme do styku v běžném životě každý 

den. Myslím si, že je velice důležité, aby se pozitivní vztah k živému okolo nás stavěl již 

od dětského věku, a to počínaje již mateřskou školou formou poznávání a dále potom 

v první třídě prvoukou, kde jsou znalosti podávány efektivnější formou.  

V šestém ročníku základní školy se děti seznamují s bezobratlými, kteří pro ně mohou 

být nároční. Jsou to organismy, které ne vždy působí na první pohled sympaticky a 

esteticky kladně, a proto se jejich výuka u dětí může jevit nezáživně až demotivačně. Mají 

„nestandardní“ počet nožek či vůbec nepřipomínají živočicha, protože není patrná hlava 

s očima a ústy nebo končetiny. Místo toho podivné stvoření připomíná obživlý provázek 

či strunu, hrst slizu nebo kartáč na čištění lahví a může vzbuzovat místo nadšení a zájmu 

odpor a strach. Proto se výuka zoologie bezobratlých dětem může jevit v lepším případě 

nezáživně, v (nej)horším demotivačně. 

Dle mého názoru je proto důležité, aby forma výuky zoologie byla pro děti co možná 

nejzajímavější a ukázala, že zajímaví jsou i živočichové na první pohled nezvyklí a 

nesympatičtí. Proto jsem se rozhodla, že se zaměřím na různorodou skupinu mnohdy 

opomíjených bezobratlých živočichů: žahavce, ploštěnce a hlísty. Tito drobní vodní 

živočichové jsou všudypřítomní, přesto jsou pro svůj vzhled, velikost (resp. drobnost) a 

skrytý způsob života často přehlíženi. Má bakalářská práce díky tomu poskytne dalším 

učitelům metodickou výukovou příručku, jak přistupovat k těmto skupinám. 

Výběr těchto tří skupin, které jsou fylogeneticky relativně odlehlé, je reflexí obsahu 

aktuálně používaných učebnic, proto bude i učební portfolio dle těchto skupin rozděleno. 
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3 Cíle 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření návrhu metodického plánu k výuce přírodopisu 

na témata žahavci, ploštěnci a hlísti a navržení způsobů, kterými by se dala výuka 

bezobratlých udělat zajímavější, efektivnější a hravější. Mým cílem je také správné 

přizpůsobení výukových materiálů pro danou věkovou skupinu žáků, tj. dětem ve věku 

mezi 11 až 13 lety.  

Práce by měla být prakticky využitelná pro druhý stupeň základních škol na úrovni 6. 

ročníku, zároveň lze práci využít v mimoškolních vzdělávacích kroužcích se zaměřením 

na žahavce, ploštěnce a hlísty. 

Nedílnou součástí práce jsou i popisy všech tří skupin cílových organismů. 
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4 Metodika 

Vzniku této práce předcházelo několik kroků. Jedním z nich bylo mapování rozsahu učiva 

v kurikulárních dokumentech jako je Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) (RVP 

2013) a jeho provázanost se Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) na ZŠ 

Jeremenkova Praha a ZŠ Hovorčovická Praha. Poté zmapování didaktických materiálů – 

učebnic a zhodnocení pracovních sešitů. Díky své krátké pedagogické praxi jsem se 

především zaměřila na učebnice nakladatelství Fraus a SPN, se kterými jsem se na 

základních školách setkala. 

Prvním bodem byl sběr informací o výuce bezobratlých na základních školách a nižších 

gymnáziích (ZŠ Jeremenkova, Jeremenkova 1003, Praha 4; ZŠ Hovorčovická, 

Hovorčovická 11, Praha 8; ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6, Praha 8; ZŠ Lipence, 

Černošická 168, Praha – Lipence; ZŠ Smetanova, Smetanova 1509, Přelouč; Gy a SOŠ, 

Obránců míru 1025, Přelouč). Tyto školy jsem si vybrala, protože jsem jsou mi blízké. 

Na školách v Přelouči jsem sama studovala, což mi umožnilo velmi dobrou spolupráci a 

na pražských školách jsem buď pracovala anebo měla v určitém rozsahu náslechovou 

praxi, což též vedlo k dobré spolupráci. Zároveň se mi líbila různorodost škol – 

velkoměsto, okraj Prahy, maloměsto. Poté následovalo prostudování RVP a v rámci 

spolupráce se základními školami též nastudování ŠVP. Sběr informací o výuce probíhal 

formou nahlédnutí do učeních materiálů, které mi poskytlo šest vyučující z šesti výše 

uvedených škol. Informace, které jsem nasbírala jsem shromáždila pro lepší přehlednost 

do tabulky a grafu (tabulka č. 1, 2). 
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Tabulka 1 : Využití učebnic dle doptávání učitelů 

 

Tabulka 2 : Využití učebnic dle doptávání učitelů – grafické znázornění 

 

Z grafu je dobře zřetelné, že z dotazování učitelů vybraných škol (ZŠ Jeremenkova, 

Jeremenkova 1003, Praha 4; ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11, Praha 8; ZŠ 

Poměr učebnic využívaných na šesti doptávaných školách; 
Grafické znázornění výsledku tabulky

Fraus (Čabradová, 2014) SPN (Černík, 2016) PRODOS (Jurčák, 2014) TAKTIK (Žídková, 2017)

Učitel / učebnice Fraus 

(Čabradová, 

2014) 

SPN (Černík, 

2016) 

PRODOS 

(Jurčák, 2014) 

TAKTIK 

(Žídková, 

2017) 

Učitel 1 (ZŠ 

Hovorčovická, 

Praha 8) 

Využívá nevyužívá nevyužívá nevyužívá 

Učitel 2 (ZŠ 

Jeremenkova, 

Praha 4) 

nevyužívá využívá nevyužívá nevyužívá 

Učitel 3 (Gy a SOŠ 

Přelouč) 
nevyužívá nevyužívá využíval využívá 

Učitel 4 (ZŠ 

Smetanova, 

Přelouč) 

nevyužívá využívá nevyužívá nevyužívá 

Učitel 5 (ZŠ 

Glowackého, 

Praha 8) 

Využívá nevyužívá nevyužívá nevyužívá 

Učitel 6 (ZŠ 

Lipence, Praha – 

Lipence) 

 

nevyužívá využívá nevyužívá nevyužívá 
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Glowackého, Glowackého 555/6, Praha 8; ZŠ Lipence, Černošická 168, Praha – Lipence; 

ZŠ Smetanova, Smetanova 1509, Přelouč; Gy a SOŠ, Obránců míru 1025, Přelouč), 

vychází v největším poměru využívání učebnice nakladatelství SPN – Přírodopis 6 PRO 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 2. vydání, (Černík, 2016). Na druhém místě je učebnice 

nakladatelství Fraus – Přírodopis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6, 1. 

vydání (Čabradová, 2014). Třetí místo obsadila nejnovější učebnice z nakladatelství 

TAKTIK – HRAVÝ PŘÍRODOPIS Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, 1. 

vydání, (Žídková, 2017) a poslední místo, z důvodu ukončení používání této učebnice na 

škole Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč, obsadila učebnice z nakladatelství 

PRODOS – PŘÍRODOPIS 6, 2. aktualizované vydání, (Jurčák, 2014).  

Praktická část je tvořena výukovým materiálem, který je členěn na pracovní a 

laboratorní).  listy – ty jsou určené žákům šesté třídy základních škol. Praktická část také 

obsahuje metodické listy určené vyučujícím, které obsahují doporučenou metodiku 

vlastní výuky, materiály k různým možnostem výuky a projektům. 

Část těchto výukových materiálů byla použita v praxi. První část realizování proběhla ve 

školním roce 2017/2018 formou výuky na škole v přírodě s vybranými dětmi od 6. do 8. 

ročníku a druhá část proběhla v rámci výuky přírodopisu v šestém ročníku, a to ve 

školním roce 2018/2019 na ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11, Praha 8, kde jsem 

souběžně se studiem na částečný úvazek pracovala. 
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5 Teoretická část metodická 

Teoretická část se zabývá ukotvením přírodopisu a jeho výuky v RVP (RVP, 2013) a 

ŠVP. Dále analýzou učebních materiálů a jeho správnou výukou a metodikou se 

zaměřením na tři skupiny žahavci, ploštěnci a hlísti, a to na základních školách.  

5.1 Ukotvení 

Přírodopis jako takový patří společně s fyzikou, chemií a zeměpisem do vzdělávací 

oblasti, která je v RVP pojmenována jako „ČLOVĚK A PŘÍRODA“. Žahavci, ploštěnci 

a hlísti spadají dle RVP do skupiny Biologie živočichů. U žáků druhého stupně jsou 

očekávány tyto výstupy: 

a) Žák porovnává základní vnější a vnitřní stavby vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

b) Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje do hlavních taxonomických skupin 

c) Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě na 

příkladech objasnění jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

d) Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku s živočichy (RVP, 2013). 

5.2 Analýza učiva bezobratlých v učebnicích 

K analýze učebnic jsem zvolila několik kritérií. Inspirovala jsem se v publikaci 

Učebnice pod lupou (Maňák, Klapko, 2006).  Mezi výchozí komponenty jsem zvolila 

čtyři kategorie: verbální, obrazové, řídící učení a technické. (Maňák, Klapko, 2006). 

Zaměřila jsem se na množství (délku) textu, shrnutí učiva, zajímavost, kvalitu obrázků, 

počet obrázků (barevné), zvýraznění textu, přehlednost, opakovací otázky a úkoly, a 

cenu učebnice. Výsledky analýzy jsem znázornila v tabulce č. 3. Pro hodnocení jsem 

zvolila systém shodný se známkování ve škole – tedy 1 coby výborně, 5 naopak značí 

nedostatečně.  
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Tabulka 3: Analýza vybraných učebnic přírodopisu pro 6. ročník základních škol 

 FRAUS 

(Čabradová, 

2014) 

SPN (Černík, 

2016) 

PRODOS 

(Jurčák, 2014) 

TAKTIK 

(Žídková, 2017) 

Komponenty verbální 

Množství textu 1 3 4 2 

Shrnutí učiva 1 2 5 1 

Zajímavosti 5 1 5 2 

Komponenty obrazové 

Kvalita obrázků 1 3 2 1 

Počet obrázků 2 4 3 1 

Komponenty řídící učení 

(Barevné) 

zvýraznění textu 

2 2 3 1 

Přehlednost 2 3 4 1 

Otázky a úkoly 1 1 1 2 

Komponenty technické 

Cena 

(Zdroj: 

knihkupectví 

Neoluxor, 

Václavské 

náměstí, Praha; 

10. 7. 2019) 

179 Kč 137 Kč 142 Kč 175 Kč 

 Z tabulky je zřejmé, že nejlépe jsem hodnotila učebnici HRAVÝ PŘÍRODOPIS 

učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia z nakladatelství TAKTIK, (Žídková, 

2017). Učebnice je pojata velmi moderně, obsahuje spoustu obrázků a především patří 
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mezi nejpřehlednější ze všech vybraných učebnic. Pomyslné druhé místo obsadila 

učebnice Přírodopis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6, FRAUS 

(Čabradová, 2014), která je taktéž velmi pěkně zpracována, ovšem dle mého názoru zde 

chybí určitý systém. Na rozdíl od učebnice z nakladatelství TAKTIK (Žídková, 2017) 

obsahuje více zajímavostí a otázek a úkolů. Poslední místa obsadily učebnice 

z nakladatelství PRODOS (Jurčák, 2014) a SPN (Černík, 2016), kterým dle mého 

názoru chybí kvalitní obrázky a srozumitelná struktura. Hodnocení je čistě subjektivní, 

takže tím se nesnažím vnutit názor na ně. Všechny učebnice jsou zpracovány ve vysoké 

kvalitě a jsou vhodným učebním doplňkem žákům šestých ročníků do hodin 

přírodopisu. Učebnice jsem posuzovala na těchto stranách, které můžete vidět na 

souboru obrázků v příloze č.1.  

5.3 Další výukové materiály 

Výukovým materiálem je v našem případě myšleno především verbální, grafické, 

obrazové a audiovizuální sdělení doplňující informace z učebnice. Díky nim učitel 

vytváří vlastní vyučovací činnost. Příkladem, který zmiňují Maňák a Švec (2003), jsou 

skutečné předměty (přírodniny, preparáty), modely, obrazy, projekce, zvukové, 

dotykové, literární pomůcky, počítačové výukové programy.  

Ve své práci se budu více věnovat pracovním listům, a proto je zde podrobněji rozeberu. 

Pracovní list umožňuje samostatnou i skupinovou aktivizační práci žáků, případně se dá 

použít k domácí přípravě žáků formou domácího úkolu. Zvyšuje zájem žáka o předmět a 

podporuje jeho rozvoj vědomostí. V rámci vypracování pracovních listů musíme 

pamatovat na vhodnou úroveň, vhodné tempo i dostatečný čas k vypracování. U 

pracovních listů si taky pohráváme s typy otázek. Na začátku by měly být jednodušší, aby 

žákům dodaly sebedůvěru, alespoň jedna otázka by měla být otevřená, jinak se může stát, 

že budou žáci moc rychle hotovi. Pracovní list by měl dále určitě obsahovat fotografie, 

obrázky, grafy, tabulky, schémata.  Jedná se o doplnění hodiny zajímavou aktivitou navíc, 

a proto by neměla být celá hodina věnována jen pracovnímu listu, také se snažíme, aby 

se vypracovávání pracovních listů u žáků nestalo stereotypem. Pakliže by se tak stalo, 

mohla by tato situace u dětí vyvolat pocit nudy a ztrátu zájmu o předmět. (Maňák a Švec, 

2003). 
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6 Teoretická část  

Nyní se dostáváme k teoretické části, ve které ve třech základních kapitolách stručně 

představím tři cílové skupiny: žahavce, ploštěnce a hlísty.  

6.1 Žahavci (Cnidaria) 

Žahavci (Cnidaria) mají jméno odvozené z řeckého knide (tj. kopřiva) a jsou velmi 

obsáhlou skupinou, avšak v České republice se můžeme setkat pouze se sedmi zástupci 

(šest druhů nezmarů a nepůvodní medúzka sladkovodní; viz Buchar a kolektiv, 1995). 

Kmen žahavci patří mezi bezobratlé živočichy spjaté s vodním prostředím. Recentních 

druhů je zhruba deset tisíc. Dříve byla tato skupina řazena do linie láčkovců 

(Coelenterata), která však dnes není coby kmen bezobratlých uznávána (Zrzavý 2006). 

Charakteristickými znaky této skupiny jsou paprsčitá souměrnost (radiální), a základní 

organizace těla na dva tělesné typy – polyp a medúza. Tělo je tvořeno dvěma zárodečnými 

listy – ektodermem a entodermem, proto jsou řazeni mezi Diblastika (tzv. dvojlisté). Ve 

vývoji zůstali na úrovni gastruly a mají vyvinuté, na ektodermální jednovrstevné pokožce, 

pravé epitely. Ty mohou mít několik podob a slouží k lovu kořisti, ale i k obraně. Žahavé 

buňky, tzv. – knidocity (nematocyty či knidoblasty) obsahují jed typu hypnotoxin ve 

vymrštitelném knidu. Tyto buňky se skládají z reservoáru a stočeného žahavého vlákna, 

které je vyplněno různými typy žahavých buněk – penetranty, stereolinami a volventy. 

Obsah jedné buňky nedokáže ochromit větší kořist, a proto se kumulují do skupin – 

žahavých baterií (Smrž, 2013). 

Jejich tělo k trávení využívá láčku, což je vakovitá trávicí dutina s jediným přijímacím i 

vyvrhovacím otvorem uložená v entodermální vrstvě. Na vnitřní ploše láčky dochází 

k diferenciaci buněk na trávicí, absorpční nebo sekreční. Dále mají žahavci buňky 

svalové, nervové a smyslové. Mají rozptýlenou nervovou soustavu (Buchar a kolektiv, 

1995).  

U žahavců můžeme rozlišit dvě základní životní formy, na první pohled značně odlišné, 

ve skutečnosti však sdílející řadu znaků. Jsou to volně plovoucí medúzy a přisedlé polypy. 

Medúzu si můžeme představit jako polypa, který má chapadla směřující dolů a kterému 
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se zvětšila mezoglea — vrstva tvořená zejména nebuněčnou hmotou a vyplňující prostor 

mezi ektodermálními a entodermálními tkáněmi. Medúza a polyp se pravidelně střídá v 

životním cyklu mnoha druhů žahavců (Petrusek, 2005), u některých však došlo k omezení 

či úplnému vymizení buď polypového, nebo medúzového stádia (Zrzavý, 2006). Různé 

linie žahavců jsou podle modifikace životního cyklu a převažujícího životního stádia také 

v češtině pojmenovány (Rosypal 2003; Zrzavý 2006). 

Polyp má válcovité tělo a přichycuje se k podloží nožním terčem. Medúza má 

kloboukovitý tvar a její způsob života ovlivňuje ve smyslu většího rozvoje svaloviny, 

smyslových orgánů i trávicí soustavy. Má vyvinuté statokinetické čidlo i jednoduché 

světločivné orgány. Mezoglea tvoří rosolovitou vrstvu. U polypů je tenká, u medúz silná 

a u obou má funkci opornou. Rozmnožování u žahavců je buď pohlavní nebo nepohlavní. 

Rozmnožování u žahavců je buď pohlavní nebo nepohlavní. Mezi nepohlavní 

rozmnožování patří například pučení nebo strobilace a dochází tak k množení ve stádiu 

polypa. Strobilace probíhá ve stadiu polypa opakovaně zaškrcují ústní konec s rameny a 

vytvářejí ramena nová. Nejstarší jedinci se oddělují a mění se v pohyblivé medúzy, které 

se rozmnožují pohlavně. Pohlavní rozmnožování probíhá tak, že dojde k oplození vajíčka, 

z něj vzniká larva planula, která přisedá a dává vzniknout polypu.  

Žahavce tradičně dělíme do čtyř základních tříd (Rosypal, 2003). Toto dělení nebere 

ohled na recentní náhled na fylogenezi kmene (viz např. Zrzavý 2006 či Daly et al. 2007), 

je však velmi vhodné pro výukové účely, neboť jasně odráží morfologické odlišnosti 

jednotlivých linií. První takovou linií jsou medúzovci (Scyphozoa (viz Jelínek a Zicháček 

2007)), kteří mají pravidelnou rodozměnu. Jsou výhradně mořští a většinou se živí dravě. 

Mezi zástupce se může zařadit talířovka ušatá (Aurelia aurita) žijící v arktických mořích 

a známá svou jedinečnou velikostí, a kořenoústka plicnatá (Rhizostoma pulmo), která žije 

v evropských mořích. Její pohyb připomíná dýchací pohyby plic, od čehož je odvozen 

český i latinský název. 

Druhou linií jsou čtyřhranky (Cubozoa). Mají také pravidelnou rodozměnu, jen ve fázi 

polypu neprochází strobilací, ale mají kompletní přeměnu polypa v jedinou medúzu. 

V průřezu je medúzové stádium čtyřhranné, z čehož je opět odvozen jak latinský, tak 

český název. Vyskytují se hlavně v Indickém a Tichém oceánu. Jejich toxiny jsou velmi 



11 

 

silné a mohou být i člověku smrtelně nebezpečné. Mezi zástupce patří například 

čtyřhranka Fleckerova (Chironex fleckeri). 

Třetí linií jsou polypovci (Hydrozoa). U nich převládá fáze přisedlého polypa a u 

některých dochází k úplnému vymizení fáze medúzy. Polypovci jsou mořští i 

sladkovodní, rozmnožují se převážně nepohlavně – pučením. Tato skupina má jako jediná 

zástupce v české fauně, a to jak původní (nezmaři), tak nepůvodní (medúzka sladkovodní; 

viz Mlíkovský a Stýblo 2006). Nezmaři žijí na vodních rostlinách a různých pevných 

předmětech stojatých i mírně tekoucích vod. (Buchar, 1995). Mezi zástupce patří nezmar 

hnědý (Hydra oligactis), zelený (H. viridis) nebo například medúzka sladkovodní 

(Craspedacusta sowerbii).  Nezmar zelený má streptoliny trepkovitého tvaru a nápadně 

se zužují u dolního konce (Buchar, 1995). Jeho stanoviště se nachází především 

v menších stojatých vodách (Hudec, 2007). Nezmar hnědý se vyskytuje v nejrůznějších 

typech stojatých vod, kde se nachází jak kamenité dno, tak vodní rostliny (Hudec, 2007). 

Medúzka sladkovodní v polypovém stadiu je kyjovitého tvaru bez chapadel a dorůstá 

maximálně 2,0 mm. Žahavé buňky jsou uloženy na rozšířené části těla a živí se drobnými 

bezobratlými živočichy. Generace medúzy mát var kloboukovitý, volně se vznáší ve vodě 

a dosahuje velikosti až 2 cm (Buchar, 1995, Hudec, 2007).  Objevení medúzky 

sladkovodní se datovat k roku 1880, ve kterém tajemník Královské botanické společnosti, 

Wiliam Sowerby, pozoroval ve vodní nádrži, botanické zahrady Kew Gardens. Druhové 

jméno medúzka dostala na počest svého nálezce. Až ve 20. století bylo zjištěno, že původ 

medúzky je z Číny, pravděpodobně z povodí řeky y Jang-c’-ťiang (Petrusek, 2015). 

Medúzovka je invazivní druh, který obsazuje vodní nádrže a řeky v celé ČR (Hudec, 

20047). 

Poslední, čtvrtou kategorií jsou korálnatci (Anthozoa), do kterých patří koráli, kteří jsou 

výhradně mořští živočichové. Žijí ve velkých koloniích teplých moří. Těla vytvářejí 

kostru z uhličitanu vápenatého nebo z rohoviny. Mají podíl na vzniku geologických 

útvarů. Tvoří korálové útesy, které vznikají jejich činností, při které dochází k uvolňování 

oxidu uhličitého a vápníku., který se ve slané vodě přetváří na vápenec. Sasanky patří do 

skupiny korálnatců společně s koráli. Sasanky obývají na rozdíl od nich moře spíše 

chladnější a nevytvářejí žádnou schránku. K opoře a obraně jim slouží jen zesílená tělní 
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stěna. Sasanky jsou dravé a díky svým 12 až několika seti zatažitelnými chapadly se 

žahavými buňkami jsou schopny ulovit a usmrtit u menší durhy ryb (Veselovský, 1998). 

Nejčastěji žijí v mělkých a teplých mořích a mají horninotvorný význam – tvoří korálové 

útesy a ostrovy. Vyskytují se pouze ve stadiu polypa a jsou to hermafrodité i gonochoristé, 

kteří vytvářejí pohyblivou larvu planulu a rozmnožují se nepohlavně – pučením. Mezi 

zástupce patří korál červený (Corallium rubrum), který se využívá i ve šperkařství a 

větevník mozkový (Diploria cerebriformis), oba vytvářejí kostru z koralinu, což je 

organická rohovitá hmota, která je chemicky příbuzná kreatinu nebo z uhličitanu 

vápenatého. Dalšími zástupci jsou sasanky Sasanka plášťová (Adamsia palliata) žije 

v symbióze s rakem poustevníčkem, další například ve Středomoří se běžně vyskytujícím 

zástupcem je sasanka koňská (Adamsia equina). 

6.2 Ploštěnci (Platyhelmintes) 

Ploštěnci získali jméno díky plochému tvaru těla. Dříve se jim také říkalo ploší červi. 

Charakteristickými znaky je právě dorzoventrálně zploštělé tělo a bilaterální souměrnost. 

Primárně obývají vodní prostředí, a to vodu sladkou i slanou, ovšem část z nich vystoupila 

na souš a několik tříd (motolice, tasemnice a žábrohlísti) přešlo k parazitickému způsobu 

života. 

Na rozdíl od žahavců mají vyvinutý třetí zárodečný list – mesoderm, který je formován 

do mesenchymu obsahující řídkou tkáň s mezibuněčnými prostory. Tento typ tělní dutiny 

se nazývá schizocoel. Povrch těla je kryt kratičkými brvami a v případě parazitických 

forem je těmito mikroklkům podobnými útvary schopen vstřebávat živiny. Pod ním se 

nachází kožně-svalový vak sloužící k pohybu. Trávicí soustava (pokud je vytvořena) má 

jediný otvor – ústní, který může být kryt přísavkou. Tasemnice mají trávicí soustavu 

redukovánu a potravu – z tráveniny hostitele – přijímají celým povrchem těla (Volf, 

Horák a kolektiv 2007). Na ústní otvor navazuje svalnatý hltan. U ploštěnců nalézáme 

speciální způsob vylučovaní. Základní jednotkou vylučovací soustavy je plaménková 

buňka, která společně s odvodným kanálkem tvoří tzv. protonefridii. Z „kanálkové“ 

buňky vybíhá kanálek, do něhož ústí svazek bičíků plaménkové buňky. Bičíky kmitáním 

pohánějí tekutinu v kanálku směrem dále od těla buňky. Nasávaná tekutina se schizocoelu 
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obsahuje zplodiny metabolismu, jedná se o „primární moč“ V dlouhém kanálku dochází 

k zadržování vody a odběru látek, které mohou být pro tělo ještě užitečné, například soli 

a jednoduché organické látky. Nervová soustava, velmi důležitá pro evoluci, je u volně 

žijících zástupců tvořena párovým mozkovým gangliem, ze kterého vychází 3 páry různě 

větvených provazců, a je situována do centra v hlavové části ploštěnců. Orientaci v okolí 

volně žijících zástupců zajišťují chemoreceptory a mechanoreceptory, ale také 

jednoduchá inverzní očka. Díky nim ploštěnci rozpoznávají světlo-šero-tmu. 

Ploštěnci jsou hermafrodité a jejich pohlavní soustava je tvořena již pravými gonády. 

Mají různý počet varlat, chámovody, semenné váčky, chámomet a penis. Penis se při 

páření vysunuje ze svalnatého váčku a je často zakončen (především u volně žijících 

ploštěnek) ostrým hrotem.  Samičí gonády jsou tvořeny vaječníkem, vejcovodem a 

dělohou. Do ní ústí žloutkové žlázy. Oplození je až na výjimky vnitřní. Vajíčka se poté 

rýhují spirálně a vývoj je jak přímý, tak i nepřímý. Cévní i dýchací soustava chybí (Smrž, 

2013). 

Ploštěnci jsou tradičně děleni do čtyř linií. Tři z nich jsou parazitické (motolice, 

tasemnice a žábrohlísti), volně žijícím formám se říká ploštěnky (Smrž, 2013). Stejně 

jako v případě žahavců, ani toto dělení neodpovídá skutečným fylogenetickým vztahům 

(viz Littlehodd et al. 1999, Baguñà a Riutort 2004 či Zrzavý 2006), avšak je velmi vhodné 

pro úvodní seznámení se s diverzitou ploštěnců.  

6.2.1 Ploštěnky (Turbellaria)   

Volně žijící ploštěnci jsou často řazeni do jediné, parafyletické skupiny, které se říká 

ploštěnky (Turbellaria). Její zástupci se hojně (avšak skrytě) vyskytují i na území České 

republiky (viz např. Buchar a kolektiv 1995 či Reslová 2014). Protože parazitické linie 

(nazývané souhrnně Neodermata (viz Zrzavý 2006)) jsou odvozené z této kmenové 

skupiny, bývají ploštěnky uváděny při výuce ploštěnců na prvním místě. V ČR se 

vyskytují nejpočetněji zástupci tzv. trojvětevných ploštěnek (Buchar a kolektiv 1995). 

Trojvětevné ploštěnky (Tricladida) vděčí za své pojmenování anatomii střeva, které se 

dělí na jednu větev směřující dopředu a dvě zadní větve (Reslová 2014). Střevo je slepé 

a je rozvětvenou dutinou, která začíná ústy na břišní straně uprostřed těla a vychlípitelným 
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hltanem (pharynx), který slouží k uchycení kořisti a následnému nasátí. Hltan se skládá z 

několika vrstev vnější a vnitřní okružní svaloviny. Dále se zde nacházejí žlázy, které 

zřejmě produkují endopeptidázy usnadňující proniknutí tělní stěnou kořisti (které trvá jen 

asi 30–60 s). Tyto endopeptidázy poté pomáhají i rozkládat potravu ve střevě. Kromě 

těchto látek se zde tvoří i velké množství slizu (Jennings, 1962).  

Ploštěnky jsou velké 0,5 mm až 50 cm (Langorová, 2013), tělo je zploštělé a obrvené 

řasinkovým epitelem, které slouží k pohybu. Dalším prvkem k jejich dynamickému 

životu je sekret – hlen, který vylučují ze speciálních žlázek. Ty se nacházejí pod pokožkou 

a jsou tvořeny bobtnajícími buňkami, tzv. rhabdity. Funkce těchto buněk je také obranná 

a dále pomáhají při lovu kořisti. Rhabdidy jsou syntetizovány v mezenchymu, odtud jsou 

vylučovány přes epidermis. Ve vodě násobí svůj objem (hydratují se) a obalují tělo 

ploštěnky gelovitou hmotou. Tato vrstva je přítomná neustále, ale její produkce se zvyšuje 

při poranění a podrážeění. Je složena zejména z proteinů a evidentně obsahuje i látky 

odpuzující predátory (Jennings, 1957, Reslová, 2014). Tento sliz chrání tělo ploštěnky 

před vysycháním (Jennings, 1957, Reslová, 2014), abrazí kutikuly i bakteriální nebo 

houbovou infekcí (Jennings, 1957, Reslová, 2014). K lovu využívají tužší sliz, do kterého 

se kořist chytí a imobilizuje, pravděpodobně se nejedná o intoxikaci kořisti, ale pouze o 

fyzickou překážku v jejich pohybu (Reslová, 2014). 

Žijí ve sladké stojaté i tekoucí vodě, někteří jedinci i ve vodách podzemních. Jsou známé 

i ploštěnky žijící v mořské vodě (patří především do linie nazývané Polycladida, česky 

mnohovětevné ploštěnky (Smrž 2013)). Jejich výskyt je ovlivňován abiotickými faktory 

jako jsou teplota, chemické složení vody, typ substrátu, případně rychlost proudění vody. 

Ploštěnky jsou převážně stenotermní s úzkým teplotním optimem v tekoucích vodách, ve 

stojatých vodách jsou spíše eurytermní. Největší vliv na jejich výskyt má koncentrace 

vápníku a oxidu uhličitého (Reslová, 2014).  Díky vysokým ekologickým nárokům 

ploštěnky řadíme mezi tzv.: „bioindikátory.“ Ploštěnky jsou tedy druhy, jejichž výskyt na 

dané lokalitě signalizuje konkrétní environmentální jevy. Typická je pro ploštěnky a 

jejich výskyt tzv.: „segregace,“ tj. výskyt více ploštěnek na jednom malém úseku. 

Typicky na spodní straně kamenů ponořených ve vodě. 
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Ploštěnky se mohou živit paraziticky nebo jsou to komenzálové. Nejčastěji jsou ovšem 

dravé nebo saprofytické. Dravé ploštěnky jsou opravdoví predátoři, kteří pomocí 

vychlípitelného hltanu dovedou vysávat tělní tekutiny kořisti, případně „polykat“ drobné 

kousky potravy celé. Nejčastěji napadají poraněné nebo mrtvé živočichy. Při vyhledávání 

kořisti využívají dvě základní strategie – aktivní lov nebo klidné číhání na kořist. Některé 

druhy dovedou ulovit i malého zdravého jedince, například perloočky planktonního rodu 

Daphnia (Reslová, 2014).  Zajímavostí je, že při nedostatku potravy začínají ploštěnky 

trávit vlastní tkáně a tím se smršťují.  

Ploštěnky jsou hermafroditi s vnitřním oplozením, které zabezpečuje penis. Při páření si 

jedinci vzájemně proniknou do genitálního póru, který je uložen v zadní části těla na 

břišní straně. Penis je svalnatý orgán, do kterého ústí chámovody vedoucí spermie 

z velkého množství varlat (Reslová, 2014). Samooplození není možné z důvodu 

morfologické struktury penisu, které zabraňuje spermiím putovat do téhož genitálního 

póru. Je u nich velmi časté také nepohlavní rozmnožování – dělením, kdy se využívá 

jejich vysoká schopnost regenerace. 

Často mají mnoho párů očí, a pokud se nejedná o parazity, většinou jim chybí 

přichycovací orgány. Počet a umístění očí představují důležité determinační znaky (viz 

Buchar a kolektiv 1995, str. 55–57). 

Běžnou ploštěnkou České republiky je relativně velká (dosahující délky až 2,5 cm) tmavě 

zbarvená ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala). Její příď šipkovitého tvaru je 

vybavena jediným párem miskovitých „šilhavých“ oček a je homogenně tmavě zbarvena. 

Vyskytuje se především v chladnějších tekoucích vodách (Buchar a kolektiv 1995). 

Kontrastně zbarvenou se oproti ploštěnce potoční jeví ploštěnka mléčná (Dendrocoelum 

lacteum), schopná obývat i poměrně znečištěné vody. V Praze ji můžeme nalézt například 

ve Vltavě u Střeleckého ostrova (Říhová D. 2019, ústní sdělení). Schovávají se pod 

kameny. Tento druh je světle, bíle zbarven a na hlavové části se nacházejí dva malé 

hmatové laloky, takže její hlavová část působí relativně hranatým dojmem. Jediný pár 

tmavých oček je umístěn uprostřed přídě (Buchar a kolektiv 1995. V horských oblastech 

a čisté vodě se nachází štíhlá a čile se pohybující ploštěnka horská (Crenobia alpina) 

nebo ploštěnka ušatá (Polycelis felina). Tyto dva druhy mají velmi výrazně vystouplé 
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hmatové laloky. Vytvářejí jakási „ouška“. Ploštěnka ušatá je dále charakteristická velkým 

počtem malých oček po obvodu hlavy, což je typické pro všechny zástupce rodu Polycelis 

(znak jim ostatně dal latinské jméno, přeložitelné do češtiny doslova jako „mnohoočka“). 

Na území ČR se vyskytuje nejméně 14 druhů trojvětevných ploštěnek (včetně nepůvodní 

ploštěnky americké (Dugesia tigrina) (Buchar a kolektiv 1995). Reslová a Simon (2015) 

uvádí 16 druhů. 

Vyjma trojvětevných ploštěnek lze v zastíněných lesích potkat také dva druhy 

suchozemských ploštěnek – ploštěnku lesní (Rhynchodemus terrestris) a ploštěnku 

Microplana humicola) (Buchar a kolektiv 1995, Horsák 2015). Ve sklenících nejen České 

republiky lze zřídka pozorovat zavlečenou suchozemskou ploštěnku Bipalium kewense 

(Heneberg 2008), na Slovensku byla volně pozorována ploštěnka Rhynchodemus 

silvaticus. Její výskyt ve volné přírodě byl dosud zaznamenán v ČR pouze jednou, ve 

Ždánických vrších v červenci 2018 (Říhová D. a Horsák M., ústní sdělení). 

Zájemcům o determinaci našich sladkovodních ploštěnek lze doporučit především klíč 

Buchara a kolektivu (1995). Textová část je velmi složitá a je nezbytné žákům při 

případné determinaci asistovat, obrázková část je však velmi zdařilá a lze ji použít téměř 

„samonosně“, bez textové části. 

6.2.2 Motolice (Trematoda) 

Motolice jsou endoparazité, tvar těla mají listovitý: protažený a zároveň dorsoventrálně 

zploštělý. Mají ústní a břišní přísavku, která slouží k přichycení v hostiteli. Trávicí 

soustava je vyvinuta a pokračuje svalnatým jícnem, sloužícím k nasávání potravy, která 

vede do slepě zakončeného střeva. Většina motolic jsou hermafrodité.  

Tato kategorie obsahuje velké množství parazitických druhů. Jedná se o parazity ryb, 

člověka i hospodářských zvířat. Mají velmi specifický vývojový cyklus a v dospělosti 

tedy cizopasí výhradně u obratlovců, a to prakticky v celém těle s výjimkou kostí. 

Nejčastěji se ovšem vyskytují v trávicí soustavě. Jejich nepřímý vývojový cyklus 

zahrnuje jednoho až tři mezihostitele. Z vajíčka se líhne vodní larva – miracidium 

s brvami, sloužícími k pohybu. Miracidia nepřijímají potravu a musí v krátkém časovém 
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úseku najít mezihostitele – převážně měkkýše, ve kterém dochází k anatomickým 

transformacím. Vývoj pokračuje z miracidia na sporocysty a redie (Volf, Horák a kolektiv 

2007; Smrž 2013). Finálním produktem vývoje jsou cerkárie. Pokračování životního 

cyklu se dále odvíjí od konkrétního typu motolice. 

V případě cyklu s jedním hostitelem, cerkárie mají na konci ocásku tak zvanou furku, a 

proto je nazýváme furkocerkarie. Ty pronikají přímo přes pokožku konečného hostitele. 

Příkladem je Trichobilharzia regenti. Pro lepší představu, jejich životního cyklu, vkládám 

obrázek (obrázek č. 1).  

 

Obrázek 1: životní cyklus Trichobilharzia regenti (https://cs.wikipedia.org/) 

Tento druh motolice způsobuje onemocnění nazývající se cerkáriová dermatitida. 

K nákaze člověka dojde v případě, že se koupe ve vodě, která obsahuje vodní plže 
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(Lymnaeidae, Planorbidae aj.). Z plžů se líhnou různé druhy motolic ptačí jako například 

Trichobilharzia regenti nebo Trichobilharzia szidati. Jakmile cerkarie pronikne do kůže, 

vyvolává silné svědění, ekzémy a otoky, v tu chvíli také ztrácejí furku, která jim slouží 

k pohybu a postupně hynou. K léčbě cerkariové dermatitidy se využívá mastí a zásypů 

s protizánětlivým účinkem (Jírovec, 1977).  

Mezi další zástupce motolic, které mají jen jednoho hostitele patří krevničky 

(schistozomy). Tyto krevní motolice jsou gonochoristé, kdy samci mají samici trvale 

uloženou ve speciálním žlábku.  Patří sem krevnička močová (Schistosoma 

haematobium), krevnička střevní (Schistosoma mansoni) anebo například krevnička 

jaterní (Schistosoma japonicum). Krevnička močová parazituje v močových cestách a je 

původcem urogenitální schistosomózy. Onemocnění se projevuje tím, že se do moči 

dostává krev. Tento jev vzniká tím, že vajíčka krevničky močové mají trn, který protrhává 

vlásečnice v močovém měchýři.  Vyskytuje se nejčastěji v Africe a na Středním východě 

(Papáček, 1994). 

Obecný životní cyklus u krevniček je takový, že po oplození se vajíčka dostávají do vody 

s močí nebo stolicí, kde se z nich líhnou obrvené larvy – miracidie. Jakmile miracidie 

najde vodního plže, zavrtá se do jeho pokožky a přemění se na vakovitou sporocystu. 

V několika dnech se v slinivkojaterní žláze plže vyvine v cerkárii s ocáskem neboli 

furkocerkárii. Poté opouštějí plže a přecházejí do vody, ve které vydrží až 48 hodin na 

živu a aktivně vyhledávají lidskou pokožku. Ve chvíli, kdy do ní proniknou, tak ztrácejí 

furku a začínají klást vajíčka. Motolice se živí krví a vylučují hnědavý pigment (Jírovec, 

1977).  

Nejčastějším typem je cyklus, kdy cerkárie proniká do těla dalšího mezihostitele, kde se 

přeměňují na metacerkarie, které velmi běžně mezihostitele různými způsoby 

znevýhodňují. Mezihostitele ovlivňují v jeho chování, zbarvení či vytvořením tělního 

novotvaru, aby se stali nápadnější a/nebo snadnější kořistí. Příkladem je motolice 

kopinatá (Dicrocoelium dendriticum). Její vývojový cyklus vypadá takto: dospělec obývá 

žlučovody ovcí. Oplozená vajíčka odchází společně s výkaly ven. První mezihostitel je 

(poměrně netypicky) suchozemský plž (nejčastěji zástupce některých ze „suchomilek“ 

(rodů Xerolenta, Helicella či Cernuella) nebo z rodu lačník (Zebrina) (Horsák et al. 



19 

 

2013)). Miracidium se tedy nelíhne a čeká ve vaječném obalu, až plž vajíčko sám aktivně 

pozře. Následně se v jeho tkáních líhne a mění se na stádium sporocysty, ve kterých se 

vytváří cerkárie (tzv. xiphidocerkárie). Cerkárie jsou plžem vylučovány obalené slizem a 

jsou požírány mravenci. Mravenci představují druhého mezihostitele a parazit, aby zvýšil 

pravděpodobnost svého přenosu do hostitele konečného, mění jejich chování. Některé 

z cerkariíencystují do kusadel mravence, což způsobí trvalé zakousnutí se do vegetace. 

Konečný hostitel má tak vyšší pravděpodobnost, že infikovaného mravence pozře (Volf, 

Horák a kolektiv 2007; Smrž 2013)  

Mezi běžné střevní motolice ptáků, savců a vzácně lidí patří motolice drůbeží 

(Echinostoma revolutum), žijící v konečníku kura domácího, hus i kachen. Typickým 

znakem je límec s ostny, který slouží k lepšímu uchycení v hostiteli. Dalším zástupcem 

je motolice jaterní (Fasciola hepatica), která cizopasí v játrech přežvýkavců, někdy i 

člověka. Tento druh je kosmopolitně rozšířen. Člověk a různí savci se mohou nakazit 

pozřením encystovaných cerkárií (například ze salátů a řeřišnice) (Jírovec, 1977). Mezi 

nejtypičtější příznaky patří alergická reakce, horečka, bolesti břicha, nechutenství, 

nevolnost, průjem, dušnost. Jejím mezihostitelem je plž bahnatka (Papáček, 1994). 

6.2.3 Tasemnice (Cestoda) 

Typickými znaky je jejich protáhlý tvar těla, které je většinou segmentováno. Jsou 

parazité trávicího traktu především obratlovců. Tasemnice představují jeden z vrcholů 

adaptace k parazitismu. Vzhledem k úplnému zmizení trávicího traktu a jeho přeměny na 

tzv. tegument, přijímají a zpracovávají potravu celým povrchem těla (Smrž, 2013). 

Tělo dospělé tasemnice lze rozdělit na hlavu (scolex) s příchytnými orgány (přísavky 

dvou základních typů, někdy i věnec háčků) a tělní část (proglottis). Systematické dělení 

tasemnic se velmi liší v pojetí různých autorů. Například jeden zdroj rozděluje tasemnice 

jen na dvě základní kategorie. Štěrbinovky (Pseudophyllidea) a kruhovky 

(Cyclophyllidea) (Smrž, 2013). Další zdroj má rozdělení rozsáhlejší. Dělí tasemnice na 

primitivní tasemnice (Cestoda) a pravé tasemnice (Eucestoda) a ty dále dělí na květovce 

(Caryophillidea), Trypanoryncha, Proteocephalidea, Diphyllobothriidea, kruhovky 
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(Cyclophyllidea) a Trochozoa (Langrová, 2010). My si uvedeme jen nejvýznamnější 

zástupce bez vyššího systematického zařazení. 

Tím, že každý článek obsahuje i několik tisíc postupně dozrávajících pohlavních orgánů 

a poslední články oplozená vajíčka, která posléze opouštějí tělo hostitele a bývají 

zkonzumována dalším hostitelem, tak může kolovat mezi člověkem a hovězím dobytkem, 

tasemnice bezbranná (Taenia saginatus) či tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium) 

kolující mezi člověkem a prasetem. Jejich vývojový cyklus je velmi zajímavý, a proto si 

ho teď přiblížíme. Pro lepší představivost vkládám obrázek (obrázek č. 2).  

 

Obrázek 2: vývojový cyklus tasemnice (https://www.cdc.gov/dpdx/) 

Vajíčko po odchodu z těla bývá zkonzumováno mezihostitelem (hovězím dobytkem či 

prasetem). Larva neboli onkosféra v těle mezihostitele doputuje do svaloviny, kde se 

usadí a vytvoří cystické stadium, larvocystu (někdy také nazýváno boubel). Dalším 

přesunem dojde po konzumaci tohoto mezihostitele – respektive jeho části 

s larvocystami, definitivním hostitelem. V žaludku se svalovina rozpustí a larvocysta se 
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přesouvá do tenkého střeva, kde se přichytí a dospívá, produkuje vajíčka, která společně 

s výkaly odchází ven. Celý cyklus se tak uzavírá. 

Prevencí nakažení je dostatečná tepelná úprava masa, kdy tepelná úprava larvy hubí. 

Důležité je konzumovat především maso, které prošlo přísnými veterinárními kontrolami. 

Mezi příznaky nákazy tasemnicí patří především nevolnost, zažívací obtíže, bolesti 

břicha, hlavy, nervové výkyvy až záchvaty (Volf, Horák a kolektiv 2007).  

Mezi typické příznaky při nákazou tasemnicí patří anemie – chudokrevnost. Jedná se o 

anemii z nedostatku vitaminu B12, který je absorbován tělem tasemnice. Mezi příznaky 

patří bledost, snížená výkonnost, letargie, tachykardie, brnění v končetinách, zmatenost 

a demence. K léčbě se používá injekční podávání vitaminu B12 do svalu 

(https://nemoci.vitalion.cz/tasemnice/). 

6.3 Hlísti 

Dříve se jako hlísti uváděla skupina zahrnující zcela nepříbuzné skupiny hlístice, 

strunovce, břichobrvky, vířníky a rypečky. (www.gymberoun.cz). Třída hlístice 

(Nematoda) se dále dělí na řády: hlístkové (Dorylaimida), Enoplida, háďátka 

(Rhabditida), Měchovci (Strongylida), Škrkavky (Ascaridida), roupi (Oxyurida), Spirury 

(Spirurida) a háďátka (Tylenchida) (Langrová 2013). 

Kmen hlístice (Nematoda) jsou nejpočetnější a kosmopolitně rozšířené živočichové, kteří 

jsou parazité obratlovců, bezobratlých i rostlin. Mají zhruba 42 tisíc parazitujících i volně 

žijících druhů (Forejtek, 2013). Hlísti mají červovité tělo, bez končetin, válcovitého 

průřezu, velmi protáhlé, dosahující od desetin milimetru až po několik desítek centimetrů. 

Rekordní velikostí má parazit vnitřních orgánů kytovců Placentonema gigantissima 

s délkou těla až osm metrů (Smrž 2013). Velmi častý je pohlavní dimorfismus, kdy je 

samec vždy menší než samice (Rosypal, 2003). Nacházejí se v půdě, ale mnoho druhů 

můžeme najít i v bentosu jak sladkých vod, tak slaných. Parazitické durhy jsou většinou 

lokalizovány v trávicím traktu hostitele.  

Na povrch těla vylučují několikavrstevnou kolagenní kutikulu, kterou s růstem svlékají. 

Barva jejich těla je většinou krémově bílá. Dýchací soustava není vyvinuta: kyslík je 
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přijímán přes povrch těla. U některých, zejména parazitických skupin, se vytvořila 

snášenlivost na anaerobní prostředí.  Nervová soustava je dobře vyvinuta, je tvořena 

jícnovým prstencem z nervových ganglií a dvou párů nervových vláken a podélných 

nervových provazců uzavřených do hypodermálních lišt. Má nepravou tělní dutinu neboli 

pseudocoel. Ústní otvor je obohacen o tři papily, které fungují jako čelist a hltan je tvořen 

silnou svalovinou. V těle hlístů se nenachází žádná žláza, která by produkovala trávicí 

enzymy. Vylučování probíhá za pomoci žláznaté vylučovací buňky (exkreční renety) a ta 

je napojena na vylučovací kanálky (exkreční chordy), které ústí na povrch těla póry. 

Většina hlístic jsou gonochoristé, u některých skupin se setkáváme s partenogenezí nebo 

s hermafrodity. Jejich pohlavní orgány jsou trubicovité. Samičí je tvořena nejčastěji 

dvěma vaječníky, trubicovitou dělohou, svalnatou vaginou a vulvou. Samčí soustava se 

skládá z nepárového varlete, ejakulatorních žláz a kloaky (Smrž, 2013). 

Mezi parazity člověka z třídy Nematoda patří například roup dětský (Enterobius 

vermicularis), škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides), vlasovec mízní (Wuchereria 

bancrofti) a svalovec stočený (Trichinella spiralis). Roup dětský parazituje v tlustém a 

slepém střevě. Samice je dlouhá až 13 mm a klade vajíčka kolem řitního otvoru. V případě 

silné nákazy mezi příznaky patří nechutenství, poruchy zažívání, horečka a bolesti břicha 

(Buchar, 1995, Papáček, 1994). Škrkavka dětská parazituje v tenkém střevě a samice 

může dosahovat až 40 cm. Tím, že ke svému vývinu potřebují vzdušný kyslík, tak vajíčka 

vycházejí ven z těla se stolicí. Když se larvy vylíhnou, dostávají se krevním řečištěm do 

plic, kde vyrostou. Poté dochází k jejich vykašlávání a společně s hlenem se dostanou do 

jícnu. Ve střevě dospívají a množí se. Nákaza se šíří nemytou syrovou zeleninou a 

ovocem, hnojenou přírodními hnojivy (Zpěvák, 1995, Papáček, 1994). K životnímu cyklu 

škrkavky dětské přikládám obrázek (obrázek č. 3). Vlasovec mízní je tropický živočich 

parazitující v mízovodech a mízních uzlinách, které svou přítomností ucpává a způsobuje 

nemoc, která se nazývá elefantiáza neboli sloní nemoc. Tento název získala z důvodu 

enormních otoků končetin. (Papáček, 1994). Svalovec stočený svůj název získal díky 

tomu, že larvy parazitují uvnitř svalu a živí se svalovými vlákny. Léčbou onemocnění 

způsobeného svalovcem (trichinelózy) je silné projímadlo a antihelmintikum, které 

působí proti střevním parazitům. (Papáček, 1994, www.biolib.cz). 
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Obrázek 3: životní cyklus škrkavky dětské (https://www.cdc.gov/dpdx/) 

Zajímavého zástupce tvoří háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), které běžně žije 

v půdě a kompostu. V porovnání s ostatními háďátky, jako je například háďátko řepné 

(Heterodera schachtii), není parazitické, ale živí se bakteriemi a mikroorganismy. 

Zajímavé na něm je jeho vlastnost projít všemi čtyřmi vývojovými stádii během 3 dnů a 

v případě nepříznivých podmínek má háďátko tak zvaný plán „B,“ který znamená, že se 

dostane do larválního stadia, ve kterém může zůstat až 3 měsíce bez potravy. Dalším 

pozitivem pro experimentální biologii, je to, že každý dospělý jedinec má stejný počet 

tělních buněk a diferenciace buněk je dána již při jejím vzniku. V neposlední řadě je nutno 

podotknout, že většina háďátek je hermafroditní a jen 0,1 % tvoří samci, kteří jsou 

schopni oplodnit hermafrodity. Tento fakt slouží vědcům jako ideální možnost sledovat 

a definovat vliv mutací (Šilhánková, Libusová, 2010). 

Hlístice, které jsou parazity hmyzu, můžeme rozdělit na foretické, entomopatogenní a 

entomoparazitické. Foretické druhy jsou pro hostitelský hmyz neškodné, ale využívají je 
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k přenášení do nového prostředí. Entomopatgenní naopak žijí v symbióze s bakteriemi 

zodpovědnými za usmrcení hostitele. Za entomoparazitické druhy považujeme ostatní 

entomofilní hlístice, které parazitují v těle hmyzu, ale nejsou vybaveny bakterií patogenní 

pro hmyz (Nermuť, Půža, 2014). 

Jedním ze zajímavých entomoparazitických druhů jsou strunice (Mermithidae), které 

zahrnují jak vodní, tak suchozemské druhy s velmi komplikovanými životními cykly. 

Jeden ze zástupců Romanomermis culicivorax umí parazitovat v larvách komárů. Jeho 

vajíčka žijí na dně vodních nádrží v písku, larvy se líhnou v případě, že dojde k jejich 

podráždění, to znamená, že buď okamžitě anebo mohou líhnutí odložit až po dobu pěti 

let (Nermuť, Půža, 2014). Mladší a slabší hostitel je ideální pro mladou larvu, která když 

ho najde, přichytí se na jeho tělo a vnikne do hostitele proražením si otvoru kutikulou. 

Jakmile larva dokončí vývoj, svlékne se a opět prorazí kutikulu hostitele, který vždy 

zahyne (Nermuť, Půža, 2014).  

Dalším ze zástupců je například hlístovka (zástupce čeledí Steinernemaridae či 

Heterohabditidae), která žije v neobligátní symbióze s gramnegativnímu bakteriemi rodu 

Xenorhabdus a Photorhabdus. Hlístovka je půdní organismus, která žije volně až do 

třetího larválního stádia, ve kterém teprve začne hledat svého hostiteleK nalezení 

hostitele jí slouží smyslové orgány zvané hlavové papily a amfidy. Ty velmi přesně 

rozpoznají chemické sloučeniny, které hmyzí hostitel vylučuje. Jakmile hlístovka 

zaznamená specifické chemické substance, přiblíží se k hostiteli a vnikne nejčastěji 

ústním či řitním otvorem a v jeho těle ihned vypustí bakterie, kterými se hlístovky živí. 

Ty se namnoží a hostitele usmrtí. V již mrtvém hostiteli se samci a samice hlístovek páří 

a kladou vajíčka, která se vyvíjejí až do 4. stadia, kdy opět samice kladou vajíčka. Ta 

ovšem dorostou jen do stadia třetího, opouští hostitele, pronikají do půdy a celý cyklus se 

znovu opakuje (Nermuť, Půža, Mráček, 2012). 

Hlístovky jsou kosmopolitně rozšířeny, vyjma Antarktidy. V České republice je výskyt 

entomopatogenním hlístic sledován v Entomologickém ústavu AV R, v. v. i. Dosud bylo 

zaznamenáno 10 druhů Steinernema a dva z rodu Eterohabditis (Nermuť, Půža, Mráček, 

2012). 
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7 Praktická část 

Praktická část je zaměřena na přípravu výukových materiálů, které jsou návrhem pro 

učitele do hodin přírodopisu. Přípravy jsou především pro začínajícího učitele jednou 

z nejnáročnějších součástí povolání, ale následující text by mohl být pomocí, nápovědou, 

inspirací nebo usnadněním při jejich tvorbě.  

Praktickou část jsem rozdělila na tři kategorie podle klasifikace cílových organismů – 

žahavci, ploštěnci a hlísti – ve kterých postupně navrhuji, jakým způsobem by mohly být 

na základní škole tyto skupiny probírány.  

7.1 Obecné zásady tvorby výukových materiálů  

Přírodopis a přírodovědné obory jsou zaměřeny na reálné děje a jevy v přírodě a to vytváří 

charakteristický rys výuky a nutnost použití různých druhů materiálů. Východiskem pro 

jeho tvorbu je obsah učiva, metody a organizace výuky a materiálními didaktickými 

prostředky zajištění výuky (vybavení učebny). Druhy výukových materiálů můžeme 

rozdělit na učebnice, pracovní literaturu pro žáky, metodickou literaturu pro učitele, 

učební pomůcky materializované, materiály pro elektronickou prezentaci, informační 

zdroje na webu, materiály pro e-learning (Lepil, 2009). 

Prvním krokem přípravy výukového materiálu pro výuku žahavců bylo vyhledávání 

informací v učebnici přírodopisu (Čabradová, 2014) a pracovním sešitě (Čabradová, 

2004), které jsou využívány na ZŠ Hovorčovická, a jejich následná analýza. Snažíme se 

vymezit funkci učebnice, určit strukturní prvky a zhodnocení postavení učebnice 

s ohledem na nové výukové technologie. Příklad analýzy (Příloha č. 1, str. 89, 90, 91, 

92), zhodnocení úrovně probírané látky, výkladového textu, zhodnocení využitelnosti 

textu, obrazového materiálu a nevýkladových složek – zajímavostí a otázek a úkolů. 

Nejpřínosnější z této stránky mi například přijde obrázek tasemnice, který je velmi hezky 

zobrazený, a dále chci určitě využít zelený rámeček označený písmenem „S“, který značí 

souhrn informací k předchozí kapitole. Otázky v krajním sloupci bych ráda využila 

k diskuzi a tím k aktivizaci třídy. Dobré je vyznačit si záložkou ty stránky se 

zajímavostmi, aktivitami nebo články, které bych ráda s dětmi probrala. Je to vhodné pro 

lepší orientaci v učebnici a přehlednost. Zároveň po celkovém zhodnocení nevidím 
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učebnice pro žáky vyloženě atraktivní, a proto bych navrhovala výuku doplnit např. 

powerpointovou prezentací či jiným typem elektronické prezentace.  

Multimediální prezentace je díky současnému technologickému, informačnímu a 

komunikačnímu progresu velmi častým způsobem předávání informací. Bavíme se 

především o videozáznamech, animacích a simulacích, multimediálních výukových 

programech, didaktických počítačových hrách, materiálech používaných na 

interaktivních tabulích nebo volně přístupných informačních zdrojích na webu (Lepil, 

2009). K tvorbě dalších didaktických materiálů můžeme využívat kancelářské programy, 

a to především balík navzájem propojených programů Microsoft Office. Ten obsahuje 

textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel a program pro vytváření 

prezentací MS PowerPoint. Pro využívání těchto programů platí určité zásady. Textový 

editor MS Word slouží především pro vytváření textových dokumentů. Lze ho však 

užívat i pro přípravu materiálů pro elektronickou prezentaci ve třídě, např. přehledů, 

zadání úloh, tabulek, které se v průběhu výuky vyplňují atd. Má-li však být textový 

dokument prezentován projekcí pomocí dataprojektoru, je tomu třeba přizpůsobit 

především velikost písma, omezit rozsah textu a zvolit dostatečně přehlednou úpravu. 

Doporučuje se také, aby bylo pro projekci zvoleno tmavší pozadí (modré) a vlastní text 

byl bílý, nebo měl světlou barvu (žlutou). (Lepil, 2009). Druhý program, který je pro mne 

na prvním místě, je program MS PowerPoint. Tento program umožňuje vytvářet 

prezentace obsahující text, tabulky, grafy, animace, vizuální efekty, zvuky i 

multimediální prvky. Pro tvorbu prezentace je zase třeba dodržovat některé zásady: 

• prezentace musí mít jasně stanovený cíl a jednotící téma, 

• pokud použijeme pro prezentaci šablonu z nabídky vestavěných šablon, měli 

bychom volit šablonu graficky střídmou, popř. nadbytečné formální grafické 

prvky vypustit (menu programu to umožňuje), 

• barvu pozadí a písma je třeba volit tak, aby barvy byly dostatečně kontrastní (pro 

projekci je vhodnější světlá barva písma na tmavším pozadí), 

• textové části musejí být dobře promyšlené, aby jejich rozsah byl přiměřený, text 

by měl vyjadřovat jen hlavní myšlenky a velikost písma by měla být nejméně 2 

až 3krát větší než u standardního textového dokumentu, 
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• nevhodná je přemíra vizuálních efektů při postupném doplňování textu v jednom 

snímku a při přechodech mezi jednotlivými snímky (pokud zvolíme určitý 

vizuální efekt, např. nasouvání, popř. postupné objevování se textu, měli bychom 

zvolený efekt jednotně používat v celé prezentaci), 

• důležitá je pečlivá volba obrazového materiálu, zejména ilustrací, které 

bezprostředně s tématem prezentace nesouvisejí (např. různé humorné motivační 

obrázky), 

• častou chybou jsou nekvalitně zpracované grafy, které nejsou dost názorné či 

přehledné, což se týká zejména popisu, označení os, síly čar, použitých barev atd. 

• snímky by neměly obsahovat příliš velký rozsah číselných údajů, jejichž význam 

a smysl pak žákovi uniká,  

• měli bychom si uvědomit, že informační tok daný velkým počtem snímků a jejich 

rychlým sledem při prezentaci může být pro žáka nepřiměřený, což má za 

následek zmenšení zájmu o prezentovanou problematiku, 

• při vlastní prezentaci není vhodné, aby učitel nebo přednášející četl text, který je 

na snímcích (popř. otočen zády ke třídě), ale je nutné, aby vlastní komentář 

promyšleně na prezentované snímky navazoval a byl v souladu s tím, co žák právě 

na snímku pozoruje, 

• hotová prezentace představuje studijní materiál, který by po skončeném výkladu 

měl mít žák k dispozici, aby se při výkladu nemusel rozptylovat zápisem textu na 

jednotlivých snímcích (Lepil, 2009). 

7.2 Žahavci 

Tato kapitola se zabývá tvorbou výukového materiálu a poté podrobněji rozebírá návrh 

výuky žahavců.  

7.2.1 Powerpointová prezentace 

Powerpointová prezentace slouží pedagogovi jako audiovizuální doplněk výuky, zároveň 

je potřeba si uvědomit, že její příprava je pro učitele velmi časově náročná. Obsah 

prezentace by měl být čerpán z kvalitních zdrojů a prezentace musí splňovat určitá 

kritéria, která jsem zmiňovala výše (Lepil, 2009). 
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Celé znění prezentace na téma žahavci je uloženo v příloze 2. (str. 97 a 98). Snažím se 

dodržovat pravidla prezentace – krátký stručný text, viditelné a dobře čitelné písmo a 

umírněné množství obrázků, které doplňují výklad. Také se v prezentacích snažím 

rozlišovat důležitost některých informací (obrázek č. 4). Zde lze vidět, že velmi výrazný 

je nadpis a hned poté zástupce, myslím si, že to jsou informace, které by pro žáky 6. 

ročníku měly být nejdůležitější. Zároveň si můžeme všimnout menšího zvýraznění 

v odrážce „symbióza s korýši,“ v tu chvíli by mělo dojít k opakování ve třídě, co znamená 

pojem symbióza, a především vysvětlení, jací živočichové korýši jsou. Nejméně výrazný 

je popis zdroje obrázku, protože ten, je pro žáky 6. ročníku téměř nepodstatný. Největší 

část snímku zabírá obrázek sasanky koňské.  

Zajímavostí, pro kterou doporučuji využít tabuli, je pohyb nezmara. Aby žáci stále nelpěli 

jen na prezentaci, doporučuji využít křídy nebo fixy, své schopnosti a s doprovodem 

výkladu jim nakreslit princip pohybu nezmara (obrázek č. 5). Zobrazení není nijak 

obtížné a žáci by mohli přijímat názorně – demonstrační metodu velmi pozitivně. 

Obdobně by se v tomto případě mohlo využít i opačného přístupu, kdy na konci probrané 

látky vyučující zakreslí obrázek na tabuli a žáci se snaží popsat, o co se jedná.  

K této probírané látce doporučuji shlédnout třídílný BBC britský dokumentární seriál 

„David Attenborough: Velký bariérový útes (Great Barrier Reef with David 

Attenborough)“ od režisérů Edwarda McGrowna, Michaela Davise a Anne Sommerfield 

natočený roku 2015. V prvním díle („Builders“). bych vyzdvihla úsek od 12. minuty do 

15. minuty, kde jsou vhodně představeny a okomentovány polypy. V tomto úseku 

můžeme dokonce vidět teritoriální jednání polypů a jejich způsob přijímání potravy. Další 

užitečný krátký úsek dle mého názoru je od 31:40 až do 34. minuty, kde je velmi podařeně 

ukázána spolupráce sasanek a ryb. V neposlední řadě ještě úsek od 42:30 do 47. minuty, 

kde je pohled na Velký bariérový útes z výšky a ukazuje jeho neuvěřitelnou velikost a 

krásu. Nejideálnější variantou by bylo samozřejmě podívat se se žáky na celý dokument, 

bohužel časové možnosti to úplně nedovolují. Výše zmíněné časové úseky jsem vybrala 

z toho důvodu, že se nejvíce dotýkají probírané látky. 

A jak je to s promítáním filmů ve škole? Vypůjčuji si úryvek článku z webových stránek 

filmvychova.cz.  
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„Přehled právní legislativy k tématu využití audiovizuálních záznamů ve výuce: 

• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – zejména ust. § 31 

odst. 1 písm. c) (tzv. výuková a výzkumná zákonná licence), a dále § 35 odst. 3, 

resp. § 60 (podmínky pro užívání školních děl); 

• Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o 

změně některých zákonů (zákon o audiovizi) – zejména ust. § 8 odst. 4 (nutnost 

písemného souhlasu nebo originálního nosiče od NFA v případě filmů, kde již 

uplynula práva výrobce zvukově obrazového záznamu); 

• Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších 

předpisů – dle ust. § 14 vykoná Státní fond kinematografie autorská práva 

k filmům vyrobeným v někdejších filmových studiích Barrandov a Gottwaldov 

(SFK je aktuálně v této věci výhradně zastoupen ze strany NFA). 

Může vyučující promítat ukázky z filmů, případně celé filmy ve výuce na 

základních, středních a vysokých školách (například v hodinách dějepisu, 

literatury, jazyků apod.)? 

Ano, dle ust. § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona (tzv. výuková a výzkumná 

zákonná licence) platí, že při výuce (ve smyslu ústní přednášky) na všech uvedených 

typech škol je možno promítat ukázky z filmů, a dokonce i celé filmy, jsou-li splněny 

následující podmínky: 

• film musí být promítnut výhradně pro ilustrační účel; to znamená, že výuka 

nesmí být pouze „záminkou“ pro promítání filmu, ale musí být jeho 

plnohodnotným doplňkem (tj. musí sama o sobě – svou edukativní hodnotou i 

rozsahem – svébytně obstát vedle promítaného filmu. Vhodné je tedy například 

film doplnit odborným úvodem vyučujícího, který ozřejmí, co má být filmem 

demonstrováno, a po jeho skončení uspořádat diskusi se studenty/žáky na téma, 

které film ilustroval); 
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• film musí být promítnut pouze v takovém rozsahu, který odpovídá sledovanému 

účelu; není tedy možné promítnout celý film tam, kde k ilustraci určité probírané 

látky postačí pouze kupř. desetiminutová ukázka.(Příklad: V hodině dějepisu 

budou probírány techniky válečnického umění v době napoleonských válek; 

k ilustraci postačí např. promítnutí odpovídající několikaminutové pasáže 

z prvního dílu Bondarčukovy filmové trilogie „Vojna a mír“, neodůvodněné by 

v daném případě naopak bylo promítat celý díl či dokonce celou tuto trilogii.); 

• výukou nesmí být sledováno dosažení zisku (slovy zákona „přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu“); tato podmínka 

nevylučuje, aby byly od žáků/studentů (jejich zákonných zástupců apod.) 

vybírány peněžní příspěvky nezbytné k realizaci výuce (typicky školné ve 

standardní výši na soukromé škole, z něhož je hrazen provoz školy, platy učitelů 

apod.); vyloučeno však je, aby vybíráním určitých příspěvků na tu část výuky, 

kde dochází k promí  tání filmu, bylo sledováno něco jiného, než právě pokrytí 

nákladů na realizaci této výuky (Příklad: je tedy možné vybírat příspěvky na 

0,pronájem promítacího přístroje či jiného nezbytného technického vybavení, 

které škola nevlastní). 

• V rámci výuky je nutné uvést tzv. citační údaje k filmu, tj. jméno autora, název 

filmu a zdroj (země a rok výroby); uvedení těchto údajů je možné ústně při 

výkladu, ale například i formou promítnutí titulků filmu. 

• Je třeba respektovat tzv. tříkrokový test (§ 29 odst. 1 autorského zákona), který 

zapovídá, aby i formou realizace výukové zákonné licence byly nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora (včetně zájmů majetkových). Tyto oprávněné 

zájmy by mohly být dotčeny tehdy, pokud by se promítání filmů ve výuce dělo 

v příliš masivním množství (např. by neminula ani jedna vyučovací hodina, kde 

by se nepromítal nějaký film). Jinými slovy, škola nesmí suplovat kino, televizi 

a další podobné instituce. 

• Není-li splněna kterákoliv z výše uvedených podmínek, musí provozovatel 

výuky (tj. typicky provozovatel dané školy) získat od nositelů autorských a 

dalších souvisejících práv k příslušnému filmu smluvní licenci k užití tohoto 

filmu. Tato licence již může být zpoplatněna (v tomto případě úplatnost licence 
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plně závisí na dohodě s nositelem práv). Vedle této licence musí být v uvedeném 

případě vypořádána i práva k hudebním dílům zařazeným do filmu, a to 

smlouvou s kolektivním správcem OSA (více na www.osa.cz).“ 

(filmvychova.cz, 2019) 

 

 

Obrázek 4: detail prezentace – žahavci 

http://www.osa.cz)/
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Obrázek 5: nákres pohybu nezmara 

7.2.2 Opakování 

Pro opakování učiva o žahavcích jsem zvolila formu pracovního listu. Při jeho tvorbě 

jsem se inspirovala pracovním sešitem od Čabradové (2004). Jeho struktura je navržena 

tak, aby obsahoval co nejvíce prvků, sloužících k ukotvení znalostí žáků. V jeho první 

polovině (obrázek číslo 6), můžeme vidět doplňovací cvičení, které slouží k zopakování 

obecné charakteristiky a stavby těla žahavců. Cvičení je těžší z důvodu nutnosti 

skloňování slov z nabídky, na což by žáci měli být výrazně upozorněni učitelem. Druhé 

cvičení je doplňovací – popis obrázku, kde se propojují znalosti z první úlohy do 

praktičtějšího využití. Posledním úkolem je úloha otevřená, ale pro úroveň žáků šestého 

ročníku jsem zvolila jako formu odpovědi ilustraci. Žáci v rámci hodiny viděli tento 

obrázek na tabuli, příp. ve videu. Pohyb nezmara je i jednoduše zakreslen v učebnici 

přírodopisu od Čabradové (2014). V druhé polovině pracovního listu (obrázek č.7), se 

setkáváme s přiřazovací úlohou. Žáci mají vybrat k jednotlivým zástupcům, v jakém 

stadiu se převážně nacházejí – zda se jedná o stadium polypa či medúzy. Posledním 
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cvičením je opakování způsobu rozmnožování, kdy mají žáci dokreslit k názvům stadií 

jejich podobu. Dle mého názoru se jedná o nejtěžší cvičení a je na místě pomoc učitele. 

Doporučila bych k tomuto cvičení skupinovou práci zhruba po 4 žácích, kteří si mají 

vzpomenout, jak daná stadia vypadala. Velmi důležitým prvkem je následná kontrola a 

samozřejmě dostatečný čas na dokreslení správných odpovědí do cvičení. 

 

Obrázek 6: pracovní list – žahavci 1 
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Obrázek 7: pracovní list – žahavci 2 

7.2.3 Laboratorní práce 

Laboratorní práce je zaměřena na nezmary, které jsme schopni nalovit v České 

republice, Praze. Pro tento úkol je důležité znát výskyt nezmarů v okolí bydliště, školy. 

Pokud je vzdálenost větší, doporučuji nalovit nezmary sám a žákům přinést již nalovené 

vzorky.  V mém případě na doporučení jsem hledala nezmary zelené v rybníčku v obci 

Ohrobec nedaleko Prahy (Říhová D. 2019, ústní sdělení). Z mé zkušenosti zde byl i přes 

nepříliš vhodné počasí výlov úspěšný. Nezmary většinou ve vodě nevidíme, a tak do 

uzavíratelných nádobek sbíráme listy vodních rostlin (například listy stulíku žlutého). 

Přítomnost nezmarů je také dána prezencí jejich potravy – buchanky, perloočka, která 

jsem dobře viditelná ve vodě. Nasbírané skleničky s vodou, listy a nezmary dáme na 

klidné světlé místo, ideálně do třídy, abychom je před hodinou již nepřemisťovali. 

V klidu nezmaři natáhnou tělo a rozevřou ramena a jsou krásně viditelní.  Pro 

následující experiment, je potřeba nezmary trochu vyhladovět. Při výlovu nezmarů 

nezapomene nasbírat také jejich potravu – planktonní korýše. První experiment spočívá 

v krmení nezmarů, kdy by žáci měli pozorovat, jak nezmaři korýše přijímají. Zároveň 

pozorujeme jejich chování, protože pokud je při krmení vyplašíme, znovu se stáhnou. 

Pracovní laboratorní list můžeme vidět na obrázku č. 8. 
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Obrázek 8: laboratorní pracovní list – žahavci 
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7.2.4 Přezkoumání znalostí 

Principy didaktických testů popsali například v online dostupné publikaci Teorie a práce 

tvorby didaktických testů (Jeřábek, Bílek, 2010). Dle této publikace se budu řídit 

v popisování návrhu testu.  

Návrh testu je zobrazen na obrázku č. 9. Test je rozvržen na pět různorodých testových 

úloh v přijatelné obtížnosti a reflektující znalosti získané z výuky, powerpointové 

prezentace i pracovního listu. Prvním úkolem je úloha s výběrem nejpřesnější odpovědi, 

ve které žáci mají zakroužkovat správnou variantu v tvrzeních. Druhá úloha je úloha 

široká otevřená, kde žáci mají z výběru dosadit slova do popisu obrázku. Obrázek pochází 

z pracovního sešitu Hravý přírodopis, nakladatelství TAKTIK (Žídková, 2017). Třetí 

úloha patří mezi úlohy v tomto testu nejtěžší, důležité je žákům připomenout, že odpověď 

stačí jen velmi krátká a stručná. Jedná se o úlohu otevřenou se stručnou odpovědí. Třetí 

úloha je také otevřená široká, ale mohli bychom použít pojem přiřazovací. Znalost 

zástupců v každém skupině bývá dle mého názoru jednou z nejjednodušších záležitostí, 

a proto si myslím, že tuto úlohu budou žáci shledávat snadnou. Poslední úkol je úlohou 

přiřazovací se stejným počtem prvků v obou množinách, ve které žáci musí pracovat 

s textem a jeho porozuměním. Jako poslední úlohu jsem zvolila tuto, protože mi přijde 

jako jedna z jednodušší a žáci by ji mohli zvládnout i se sníženou pozorností z důvodu 

vyšší koncentrace při testu.  
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Obrázek 9: test – žahavci 
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7.3 Ploštěnci 

Následující kapitola pojednává o návrhu výuky kapitoly ploštěnci.  

7.3.1 Powerpointová prezentace 

Zde vkládám ukázku mnou vytvořené powepointové prezentace k tématu ploštěnci. Celá 

prezentace je dostupná v příloze č. 3 na stranách 99, 100 a 101. 

 

Obrázek 10: Ukázka powerpointové prezentace – ploštěnky 

 Obrázek č. 10 je věnován náhledu prezentace. Veškeré informace jsou čerpány 

z učebnice (Čabradová, 2014) a obrázek v prezentaci přiložený je čerpán z internetového 

atlasu (https://rybicky.net). V prezentaci se snažím dbát na dostatečně velké grafické 

znázornění a na obrazové výukové pomůcky, které doplňují jinak v tuto chvíli frontální 

výuku. To znamená, že jsem zde využila výrazný nadpis uvádějící téma snímku. Dále 

jsou zde přehledně v bodech znázorněny nejdůležitější informace, které si žáci mohou 

psát do sešitů ve formě zápisků. Tento text je doplněn plnohodnotným slovním výkladem, 

který dovysvětluje dané body. Protože se jedná o úvodní snímek této prezentace, snažím 

se danou kategorii hned žákům představit i formou obrázku, kde je výrazně uveden i její 

název. Pro název „ploštěnka potoční,“ jsem v PowerPointu využila animace a mým 
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návrhem je se ve třídě žáků zeptat, zdali někdo toto zvíře umí pojmenovat, což slouží 

k aktivizaci žáků, zvýšení jejich pozornosti. Poté po kliknutí myši v prezentaci „vyskočí“ 

k obrázku celé jméno ploštěnky. Dalším bodem k aktivizaci žáků je v prezentaci snímek 

číslo 15, kdy jsem využila kopii článku ze severu www.prirodovedci.cz (obrázek č. 11). 

Mým návrhem je žákům nechat dostatečný časový prostor, aby si článek přečetli a poté 

bych se doptávala, o čem článek je. Jestliže vyučující převezme článek, který poté žákům 

promítá, měl by si být jist jeho správností. Pokud jsou v něm chyby, měl by na ně 

vyučující žáky upozornit. Zde jsou například tyto chyby: Peckhamovské mimikry se píší 

s velkým P podle vědce, který je popsal. Parazit se nepohlavně množí – nikoliv 

namnožuje, to není spisovný tvar, a i v biologii je třeba dbát na správný pravopis. Hnědá 

a zelená se nikdy nekombinují spolu: jedná se o dva druhy, které lze podle barev pruhů 

poznat – Leucochloridium paradoxum (zelená) a L. perturbatum (hnědá). Červený 

koneček je naopak typický pro oba druhy (Říhová D. 2019, ústní sdělení).  

 

Obrázek 11: práce s textem – motolice podivná 
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Jeden z nejdůležitějších principů při tvorbě prezentace je dodržování určité posloupnosti 

a chronologie. Určitý systém výuky, který dle mého názoru v modelově použité učebnici 

přírodopisu (Čabradová, 2014) chybí, proto se v prezentaci snažím postupovat přes úvod, 

informace o stavbě těla a tělních soustavách až po zástupce, viz. příloha č 3.  Prezentace 

je formována tak, aby běžný výklad byl obohacen také o videa, která jsou čerpána 

především ze serveru youtube (www.youtube.com). K tématu motolic mohu doporučit 

video z kanálu Natural History Museum, kde se nachází velmi pěkně zpracovaný 

vývojový cyklus motolice a povídání o prevenci před jejím nakažením. Video je sice 

v angličtině, ale dané jevy předvádí přiměřeným tempem, a proto není problém pro 

vyučující ztlumit zvuk a komentovat sám. Pro představu vkládám obrázek z videa 

(obrázek č. 12). Video je velmi pěkně zpracováno a především se mi líbí jeho 

srozumitelnost. Pomůže si žákům lépe představit, jak vypadá vývojový cyklus motolice. 

Zároveň se můžeme pokusit o propojení  předmětu anglického jazyka do hodiny 

přírodopisu, což shledávám pro žáky jako velmi užitečné a přínosné.  
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Obrázek 12: video – schistosomóza 

7.3.2 Opakování 

V rámci aktivizace jsou velmi prospěšné různé formy opakování. U ploštěnců bych 

zvolila například formu powerpointové prezentace a odpovídání na otázky ve skupinách. 

Žáci dostanou na snímku úkol, který ve skupinách (po 4 až 6) vyhodnotí. Následně dojde 

k dotazu a společné kontrole odpovědí. V žádném případě by se neměla vynechávat 

následná kontrola odpovědí: dochází díky ní k upevnění znalostí probírané látky. 

Přikládám ukázku v příloze č. 4 (str. 102 a 103).  Snažím se vytvářet opakování zábavnou 

formou, a to i za použití příjemných ilustračních materiálů.  
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7.3.3 Laboratorní práce  

Pozorování a pokusy by měly být nedílnou součástí výuky přírodopisu. Jejich význam je 

důležitý především proto, že dochází k uplatnění nabytých vědomostí o živé přírodě. Žáci 

získávají vědomosti o vnitřní i vnější stavbě těla organismů, jejich chování i biologických 

procesích.  

Dalším krokem tedy může být laboratorní práce, která by byla započata mimoškolní 

aktivitou. Typ mimoškolní dobrovolné aktivity bych volila především kvůli časové 

náročnosti. Pokud se vyučující rozhodne pro mimoškolní aktivitu, měla by tomuto 

rozhodnutí předcházet úvaha, zdali jsou žáci dostatečně motivovaní, aby se této aktivity 

ve svém volném čase účastnili. Na základní škole žáci nemají moc přístup k aktivní 

badatelské výuce, a proto je relativně jednoduché je k mimoškolní aktivitě motivovat. 

Také je potřeba zajistit souhlas rodičů.  Mimoškolní aktivita by probíhala jako „terénní 

výlov ploštěnek.“ Na výlov je potřeba určitý materiál – a to: uzavíratelné sklenice, 

štětečky, brčka, lupa, rukavice, případně určovací klíč (například: Příroda České 

republiky: průvodce faunou (Hudec, 2007).  K této aktivitě jsem se inspirovala 

v publikaci Přírodovědné hry (Macenauerová 2012).  Následně je potřeba nalovené 

vzorky donést do školy. Tato forma metody výuky patří mezi prakticky nejefektivnější. 

Příprava a realizace mimoškolní přírodopisné exkurze je pro učitele velmi náročná. Je 

třeba stanovit cíl, plán, lokalitu, způsob dopravy, výukové a informační materiály pro 

žáky i rodiče. (Pavlasová, 2014). Vždy po dokončení vycházky by následně mělo dojít 

k jejímu zhodnocení, která by v tomto případě měla proběhnout v rámci laboratorních 

prací v běžné školní výuce.  

Poté by už probíhala v rámci běžné výuky laboratorní hodina, kde by se žáci zabývali 

nalovenými ploštěnkami. Vkládám ukázku laboratorního pracovního listu, včetně 

uvedení dvou hlavních úkolů laboratorní hodiny (obrázek č. 13). První úkol by obsahoval 

pozorování chování ploštěnek. Pro toto zadání jsou žáci rozděleni do skupin po čtyřech a 

potřebují vždy do skupiny jednu skleničku s nalovenou ploštěnkou, kousek masa, asi o 

velikosti malého hrášku a měkkou pinzetu, případně střičku. Žáci by za pomoci pinzety 

vložili do skleničky s ploštěnkou kousek masa a pozorovali by její reakci. Tím, že jsou 
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ploštěnky dravé, mělo by dojít k tomu, že se ploštěnky po krátkém časovém úseku ve 

skleničce přiblíží k potravě a začnou ji pomalu požírat.  

V druhém úkolu se mají žáci podílet na experimentu, který potvrzuje regeneračních 

schopností ploštěnek. Experiment se může jevit pro některé žáky náročný z etického 

hlediska na provedení. K tomu slouží v pracovním listě krátký odstavec popisující 

schopnost ploštěnek cítit bolest. V případě, že i přes doplnění informací o tomto praktiku, 

se někteří žáci nebudou chtít účastnit, nenutila bych je. Myslím si, že by žáci měli dostat 

od vyučujícího alespoň doporučení, aby pokus sledovali, bez aktivní účasti.  Po 

dokončení prvního úkolu a zápisu výsledků do pracovního listu by si měli žáci připravit 

pracovní plochu pro druhý úkol.  Na něj potřebují skalpel, podložku, měkkou pinzetu, 

uzavíratelnou skleničku s vodou a skleničku s „nakrmenou“ ploštěnkou. Žáci by opatrně 

měli vyndat za pomocí pinzety ploštěnku na podložku. Pokud se nedaří vyndání pinzetou, 

navrhuji použít malý štětec či vatovou tyčinku. Poté by mělo dojít k narovnání ploštěnky 

na podložce a výběru způsobu naříznutí ploštěnky. Po rozdělení těla na dvě části, musí 

žáci opatrně vložit každý kus zvlášť do skleničky. Skleničky s částmi ploštěnek žáci 

odevzdají vyučujícímu, který je položí na klidné místo, ideálně do nízké teploty 

(například do lednice). V knize Přírodovědné HRY (Macenauerová, 2012) doporučuje 

autorka počkat na regeneraci pouhý den., mně se ovšem zdá tento časový úsek 

nedostačující, a proto navrhuji počkat minimálně přes víkend. Závěrem této práce je 

chování částí ploštěnek, žáci zhodnotí v závěru do pracovním listu. Mělo by dojít 

k postupné regeneraci ploštěnky, tedy z jedné ploštěnky vznikají dvě.  Tento druhý úkol 

bych zadala jako práci ve skupině (maximálně čtyři žáci v jedné skupině), někteří mohou 

mít problém s řezem do živého živočicha, v tu chvíli bych je určitě nenutila, aby nedošlo 

k negativnímu ovlivnění. Takové žáky bych požádala, aby alespoň ve své skupině 

vzdáleně pokus pozorovali, bez aktivní účasti. Toto praktikum je tzv. potvrzující neboli 

argumentační či dokumentační, kdy dochází k důkazu a upevnění již osvojených 

poznatků (Tulenková, 2006).  



45 

 

 

Obrázek 13: laboratorní pracovní list – ploštěnci 

7.3.4 Přezkoumání znalostí – ploštěnci 

Po vysvětlení látky žákům, opakování a laboratorní práci by mělo dojít k ověření znalostí. 

Rozhodla jsem se o ověření pomocí testu. Dle rozdělení didaktických testů, které navrhl 

p. Byčkovský (Byčkovský, 1982) se jedná o test ověřující. Ověřující testy dokáží ověřit 

úroveň vědomostí a dovedností žáků v přesně vymezené oblasti učiva (Jeřábek, Bílek, 

2010). Hodnocení testů je vyjádření výsledků vyučování a učební činnosti žáka ve vztahu 

k plánovanému cíli, kdy osvojování je zaměřeno především na vědomosti (Vališová, 

2011).  Výhodou použití didaktického testu je, že změří rychle, poměrně přesně a 



46 

 

srovnatelně velké množství žáků, ale samozřejmě je vhodné využívat i jiné prostředky 

zjišťování výsledků vyučování (Vališová, 2011).  

Navrhla jsem test, který obsahuje několik testových úloh, a snažila jsem se jej vytvořit 

v přijatelné obtížnosti (obrázek č. 14). V testu se může nacházet několik typů úloh. 

Například úlohy otevřené široké, otevřené se stručnou odpovědí, dichotomické, 

s výběrem odpovědí, přiřazovací a pořádací (Jeřábek, Bílek, 2010). První úloha v návrhu 

testu je otevřená široká, kdy po žácích vyžaduji, aby popsali obrázek ploštěnky. Tato 

úloha je relativně obtížná a vyžaduje, aby se žák co nejrozsáhleji vyjádřil. Tyto úlohy jsou 

spíše vhodné pro starší žáky, případně žáky středních škol, ale tím, že se jedná o popis 

obrázku, jde o jednodušší variantu tohoto typu úlohy. Druhá úloha je otevřená se 

stručnými odpověďmi, tak zvaná doplňovací. Jedná se o úlohu náročnější než s výběrem 

odpovědí. Pro učitele je takové cvičení ale velmi jednoduché na vyhodnocení. Třetí úloha 

je úloha s výběrem odpovědí, v tomto případě se jedná o úlohu s vícenásobnou odpovědí. 

Zde je důležité v zadání vyznačit, že se jedná o více správných možností, a během testu 

na tento fakt žáky ještě upozornit. Čtvrtým cvičením je otevřená úloha se stručnou 

odpovědí. Zde vidíme produkční formu, kdy žák musí vytvořit samostatně stručné 

vyjádření. Další cvičení je úlohou přiřazovací, ve kterém má žák za úkol přiřadit jména 

zástupců do kategorií v tabulce. V této úloze je třeba, aby žáci našli souvislost mezi pojmy 

a správně je k sobě přiřadili – vhodné je použít různý počet prvků v obou množinách 

k udržení pozornosti až do konce řešení úlohy (Jeřábek, Bílek, 2010). V poslední úloze 

se opět setkáváme s typem otevřené stručné odpovědi spojené s přiřazovací úlohou. Žák 

má zjistit, o jaký organismus se na obrázku jedná, a poté popsat preventivní opatření před 

nákazou. Tím, že se jedná o poslední úlohu, doporučuji žáky upozornit, že tato úloha se 

skládá ze dvou otázek, aby na ni z důvodu již snížené koncentrace nezapomněli.   
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Obrázek 14: test – ploštěnci 
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7.4 Hlísti 

Hlísti jsou rozsáhlou skupinou organismů, které pro účely výuky na základní škole 

v šestém ročníku je třeba obsahově zkrátit a zanechat jen nejdůležitější informace se 

zaměřením na prevenci. 

7.4.1 Powerpointová prezentace 

V příloze č. 4 (str. 104) vkládám ukázku prezentace na téma hlísti. Prezentace je 

obohacena o mnoho názorných obrázků. Prezentace je členěna tří kapitol: úvod, 

popisující základní informace o hlístech, zástupci a zajímavosti. Na snímku číslo tři 

(obrázek č. 15) si můžeme povšimnout úpravy písma takovým způsobem, aby byla 

prezentace, co možná nejpřehlednější. Snímek obsahuje velký a výrazný nadpis, poté 

jsou názvy organismů psány tučně a zvýrazněny podtržením a ostatní informace jsou 

psány bez zvýraznění. Nacházejí se zde dva obrázky pomáhající ilustrovat výuku. Na 

snímku následujícím se snažím zapůsobit preventivním účelem. Na jednom z obrázků je 

fotka exkrementu obsahující roupy. Obrázek na děti může působit nevábně a mohou si 

uvědomovat potřebu hygienických zásad, který by s nimi v tuto chvíli měl učitel probrat 

či zopakovat. Nejzajímavější část je kapitola zajímavostí, ve které žáci musí pracovat 

s krátkými texty v prezentaci. Příklad můžeme vidět na obrázku číslo 16. Navrhuji, aby 

žáci pracovali ve dvojicích a snímky 8-10 byly pomalu promítány. Žáci by mezitím četli 

text. Na papír, nebo do zadní části sešitu by si zapisovali poznámky. Poté by došlo ke 

společné kontrole, a samozřejmě k doplňujícímu komentáři od učitele.  
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Obrázek 15: prezentace – hlísti (detail) 

 

Obrázek 16: prezentaci – hlísti (práce s textem) 
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7.4.2 Poster 

K tomuto tématu jsem se rozhodla pro vypracování projektu ve skupinách. Díky tvorbě 

posteru dojde k aktivizaci žáků za pomoci skupinové metody, která umocňuje učební 

aktivitu – tzv. kooperativní učení. (Kasíková, 2010). Výstupem projektu bývá například 

poster nebo prezentace a úroveň zvládnutí by mohla být podkladem pro hodnocení. 

Projekt patří mezi komplexní úkoly, proto do hodnocení zahrnujeme také aktivitu žáků 

a skupin. Důležité je na konci projektu sebehodnocení (Pavlasová, 2014.) Tvorba 

posteru tedy slouží především k opakování učiva 

 Postery budou na téma ploštěnců i hlístů, ve kterých se zaměříme na parazitické 

živočichy. Osnovu projektu si představuji složenou z úvodu, tělní stavby živočicha, 

životního cyklu, typu onemocnění, příznaků a léčby.  Mým návrhem je žáky seznámit 

s touto aktivitou a poté vytvořit skupiny zhruba po čtveřicích. Navrhuji napsat 

parazitické živočichy na malé papírky a skupiny by si losovali „svého“ parazita, na 

kterém by následně pracovali. Myslím si, že mezi nejdůležitější a nejzajímavější 

parazity patří například: motolice jaterní (Fasciola hepatica), krevnička močová 

(Schistosoma haematobium), motolice podivná (Leucochloridium paradoxum), 

tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium), tasemnice bezbranná (Taenia saginata), 

svalovec stočený (Trichinella spiralis), škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides), roup 

dětský (Enterobius vermicularis) nebo například vlasovec mízní (Wuchereria 

bancrofti). Po vylosování parazitického organismu by žáci obdrželi papír o velikosti A3 

nebo A2 a začali by pracovat na projektu. Žáci by měli přístup k literárním zdrojům 

(Čabradová 2014, Benešová 2013, Langrová 2010, Rosypal 2003, Smrž 2013), 

internetovým (v učebně bývá alespoň jeden počítač) a také by se mohli doptávat 

vyučujícího. Plakáty by se po zhotovení pověsily jako výuková dekorace na chodbách 

školy. Předpokládaný čas na vytvoření plakátu jsou 2 vyučovací hodiny, kdy na konci 

druhé hodiny by došlo k představení a okomentování všech vypracovaných plakátů celé 

třídě. Doporučovala bych, aby byl tento projekt hodnocen. Myslím si, že vyhodnocení 

tohoto projektu bude pro žáky motivující a zároveň nepředpokládám, že by bylo 

důležité zjišťovat znalosti u žáků dalšími způsoby (ústní zkoušení, test apod.).   
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8 Realizace – vyhodnocení 

V této kapitole popíšu část pracovních listů a laboratorních pracovních laboratorních 

listů, které jsem reálně využila při výuce. Zároveň zde zveřejním fotky a okomentuji 

postup mimoškolní aktivity a laboratorních prací. Souhlas se zveřejněním od žáků a 

rodičů je uložen v budově školy ZŠ Hovorčovická na adrese Hovorčovická 11, Praha 8, 

182 00, v prvním patře v kabinetu angličtiny a je kdykoli možnost do nich nahlédnout.  
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8.1 Pracovní list – žahavci 

Na pracovním listu na téma žahavci žáci pracovali přesně 25 minut, tedy můj odhad 

časové náročnosti byl skoro přesný. Žáci vyplnili pracovní list bez větších problémů a 

žákům slabším jsem společně s asistentkou pomáhala. Žáci až na pár dotazů pracovali 

samostatně a většinu úloh zvládli velmi snadno vypracovat. Pro ukázku vkládám 

obrázek vypracovaného pracovního listu (obrázek č. 17). V ukázce si můžeme 

všimnout, že první úloha byla asi nejobtížnější, usuzuji z důvodu zhoršené úpravy a 

množství změn. Velkou radost mi udělala úspěšnost v úkolu číslo 3 i 5, při popisu 

pohybu nezmara a zakreslení obrázků ke strobilaci. Strobilaci jsem se žáky opakovala 

stále dokola a je vidět, že si ji zvládli zapamatovat. 
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Obrázek 17: pracovní list – žahavci (vyplněn) 
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8.2 Laboratorní práce – žahavci  

Laboratorní práce nám zabrala asi 30 minut, žáci byli nadšení, že mohli vidět tak 

malého živočicha na vlastní oči. Líbilo se jim krmení, ovšem jejich nepřesnost a 

nešikovnost vedla především k tomu, že se žahavci stáhli a nedošlo tedy ke krmení. 

Chyba je pravděpodobně i na mé straně, protože jsem nezmary nechala „hladovět“ jen 4 

dny a pravděpodobně neměli dostatečný hlad. Přikládám obrázek pracovního listu 

(obrázek č. 18) a fotografie z laboratorní práce (obrázky č. 19, 20).  
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Obrázek 18: laboratorní pracovní list – žahavci (vyplněn) 



56 

 

 

Obrázek 19: laboratorní práce – žahavci – žáci 1 

 

Obrázek 20: laboratorní práce – žahavci - žáci 2 
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8.3 Přezkoušení znalostí – žahavci 

Tento test, jsem dle výsledků, zvolila spíše jednodušší. Největší problém vykazovala 

úloha číslo 3, kde bylo pro žáky náročné se samostatně vyjádřit. Občas také docházelo 

v cvičení 5 z důvodu snížené koncentrace k nespojení všech prvků v množinách. Test 

žákům trval zhruba 17 minut a průměr známek vycházel na 2,0. Obrázek textu 

přikládám (obrázek č. 21). 
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Obrázek 21: test – žahavci 
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8.4 Laboratorní práce – ploštěnci (mimoškolní aktivita) 

Výlov ploštěnek byl dlouho plánovaná akce, odsouhlasená rodiči, a dokonce se k nám 

jeden z rodičů přidal, za což jsem byla velmi ráda a myslím, že jsme si všichni výlet po 

Praze a výlov užili. Akci „výlov ploštěnek“ jsem pojala jako celkovou botanicko-

zoologickou terénní práci. To znamená, že pokud jsme například prošli kolem stromu, 

snažili jsme se s žáky přijít na to, o jaký strom se jedná, případně jsme se učili hledat 

v určovacích klíčích. Na Střeleckém ostrově byl výlov opravdu velmi úspěšný a 

odcházeli jsme s mnoho nádobami plnými ploštěnek. Zde jsem udělala chybu a nechala 

několik ploštěnek pohromadě v jedné sklenici, kde se bohužel do druhého dne sežrali. 

Pro příště vím, že opravdu musí být každá ploštěnka umístěna zvlášť. Během výlovu 

jsme spatřili i další bezobratlé jako například berušky, blešivce či larvy komárů apod. 

Z obratlovců jsme zahlídli bobra, káně, vrabce, labutě a nespočet holubů a v rámci 

botaniky jsme viděli například lípu, javor, břízu, jetel, šípek, řebříček, ….  

V obrázcích zobrazuji krátký foto-návod na výlov ploštěnek (obrázky č. 22, 23, 24, 25, 

26).  
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Obrázek 22: výlov ploštěnek – vhodné místo 
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Obrázek 23: výlov ploštěnek – nadzvedávání kamenů 

 

Obrázek 24: výlov ploštěnek – stěr ploštěnek ze spodní strany kamene 



62 

 

 

Obrázek 25: výlov ploštěnek – nádoba na přepravu 
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Obrázek 26: výlov ploštěnek – nalovené ploštěnky (ploštěnka potoční) 
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8.5 Laboratorní práce – ploštěnci 

Tato laboratorní práce již probíhala ve škole a účastnili se ji všichni žáci z obou 

paralelních tříd. Jedna vyučující hodina byla skoro nedostačující, žáci měli spoustu 

doplňujících dotazů, které jsem se snažila zodpovědět či zopakovat. Většina dotazů byla 

směřována na stavbu těla, a tak jsem nákres ploštěnky s podrobným popisem zvýraznila 

na tabuli. Pro příště vím, že bych to měla udělat již v začátku hodiny. Pokus probíhal ve 

většině případů velmi kladně. Žáci zkoušeli i různé druhy masa ploštěnkám vhazovat, 

ale jako neúspěšnější se prokázalo syrové kuřecí. Ne všechny ploštěnky byly ovšem 

hladové, a tak ne vždy tato část pokusu vyšla. S druhým úkolem se žáci vypořádali 

velmi pěkně, ti, kteří se účastnit nechtěli, tak pokus alespoň z vpovzdálí pozorovali, 

těchto žáků bylo opravdu jen málo. Vyndání ploštěnky, naříznutí a navrácení obou 

půlek jejího těla do sklenic proběhlo velmi hladce. Se zvoněním jsme takto naplněné 

skleničky ještě brčkem okysličili a nechali přes víkend v učebně. Praktikum probíhalo 

ve pátek a následující hodinu, v úterý, se žáci vrhli ke svým, podepsaným, skleničkám a 

pozorovali, co se stalo. Musím říct, že ploštěnky se zvládli ve většině případů (16 z 20) 

minimálně z části zregenerovat a žáci pozorovali dvě malé pohybující se ploštěnky, kdy 

část hlavová byla vždy aktivnější. Fotografie z laboratorní práce nalezne na obrázcích č. 

27, 28, 29, 30, 31, 32). 
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Obrázek 27:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 1 

 

Obrázek 28:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 2 
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Obrázek 29:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 3 

 

Obrázek 30:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 4 
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Obrázek 31:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 5 

 

Obrázek 32:laboratorní práce – ploštěnci, žáci 6 
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8.6 Přezkoušení znalostí – ploštěnci 

Test žáci zvládli bez větších útrap. Nejméně bodů obecně získalo cvičení číslo 2. a 4. 

V jednom se jedná o doplnění vhodných slov, bohužel bez nabídky, byli někteří žáci 

ztraceni a čtvrtý úkol je úlohou otevřenou se stručnou odpovědí, která je problematická 

vždy. Věřím, že čím více se s žáky trénuje samostatné vyjadřování, tím lépe tenhle typ 

úloh zvládnou vyplňovat. Příjemné překvapení v testech jsem našla u úloh číslo 1, 5 a 6, 

které získávaly většinou plný počet bodů. Na testu žáci pracovali okolo 30 minut a 
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průměrná známka vychází na 2,8. Jeden naskenovaný test můžeme vidět na obrázku č. 

33.  

 

Obrázek 33: test – ploštěnci 
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8.7 Projekt parazitické organismy 

Projekt se setkal s výjimečně velkým úspěchem, přesto nemohu říci, že žáci práce 

zvládli pořádně propracovat. Včetně zadání práce, tak nám na vyhotovení stačilo zhruba 

35 minut. Práce poté viseli na nástěnkách školních chodeb. Často jsem viděla žáky 

z ostatních ročníků, kteří si je se zájmem pročítali. Pro ukázku vkládám obrázek 

(obrázek č. 34) projektu na téma „škrkavky.“  

 

Obrázek 34: projekt – škrkavka dětská 
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9 Závěr: 

Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na shrnutí poznatků o žahavcích, 

ploštěncích a hlístech. Dále se zabývá analýzou učiva v učebnicích, analýzou Rámcového 

vzdělávacího programu a dalšími výukovými materiály.  

Abych zvýšila znalosti žáků v dané zoologické kategorii, navrhla jsem dle pravidel 

nastudovaných v odborné literatuře obsah vzdělávacích materiálů. Například powerpointové 

prezentace, pracovní listy, testy či laboratorní praktika. Snažila jsem se o zvýšení zájmu u 

žáků o přírodní vědy i mimo výuku ve škole, a proto se v práci nachází návrh mimoškolní 

aktivity. Plán může být využitelný v praxi a může sloužit jako podpůrný materiál pro učitele 

přírodopisu.  

Všechny navržené vzdělávací materiály a tipy byly využity ve výuce na základní škole 

Hovorčovická (Hovorčovická 11, Praha 8), v hodinách přírodopisu pro žáky šestých 

ročníků. Subjektivně mohu posoudit, že se jim materiály líbily, a dokonce testy 

vypracovávali s relativně vysokou úspěšností, přesto, typy některých úloh použitých 

v testech odpovídají úrovni středních škol. Dobrovolné mimoškolní aktivity se účastnilo 

zhruba 70 % žákům, a tak ji shledávám za úspěšnou.  

Do přílohy na konci práce jsem zařadila obrázky učebnic, sloužící k názorné ukázce 

podporující kapitolu „Analýza učiva bezobratlých v učebnicích.“ Dále se zde nacházejí 

ukázky prezentací využitelných ve výuce.  
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13.2 Příloha č. 2:  

prezentace – žahavci
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13.3 Příloha č. 3: 

 prezentace ploštěnci 

 

 



100 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

13.4 Příloha č. 4: 

 prezentace k opakování  - ploštěnci 
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13.5 Příloha č. 5:  

ukázka prezentace – hlísti 

 

 


