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 Návrh vhodnějšího českého i anglického názvu práce tak, aby postihoval aktuální 

obsah práce 

 

o Květy  a pyly rostlin jako zdroj alergenu a jejich didaktické využití ve výuce biologie 

na gymnáziích. 

o Blossoms and pollens of plants as a source of allergen and their didactic use in 

teaching biology at high school. 

 

 

 

 Návrh, které kapitoly omezit/podpořit, aby obsah odpovídal očekáváním vyvolaným 

aktuálním názvem práce 

 

o Omezit kapitoly  - Etiologie alergie, fyziologie nosu, alergická reakce. 

o Podpořit kapitoly – Stavba květu rostliny jako zdroje alergenu, vybrané alergenní 

rostliny způsobující polinózu (přehledová tabulka, více rozpracovaná) a laboratorní 

cvičení zaměřující se na stavu a funkci květu. 

 

 Doplnit do e-learningového materiálu roli dvoukřídlých (Diptera) coby opylovačů 

(str. 31 SP). Blanokřídlí a motýli jsou opylovači tradiční a tradičně uvádění, role 

dvoukřídlých je neprávem opomíjena a je potřeba, aby se tito generalističtí 

opylovači dostali do širokého povědomí. 

 

o Zařazení dvoukřídlých do e-learningových materiálů je uvedeno na ukázkách včetně 

správného řešení níže (upravena stávající otázka, dále vytvořena nová se zaměřením 

na opylovače). 

             



 

              

 

 

             Nově vytvořená otázka se zaměřením na opylovače: 

              

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vložit seřazenou tabulku se seznamem alergenních rostlin (kapitola 4, aktuálně 

začínající na str. 63) tak, aby nové pořadí druhů reflektovalo fylogenetickou příbuznost 

(alespoň v rámci čeledí, preferenčně i ve vyšších systematických kategoriích) 

o Uznávám, že na seřazení rostlin je možné nahlížet ze dvou hledisek, z hlediska 

abecedního, které jsem si zvolila já v diplomové práci a to z důvodu lepší 

dohledatelnosti jednotlivých alergenních rostlin. Druhé hledisko na základě 

fylogenetické příbuznosti jednotlivých rostlin a jejich čeledí je nově uvedeno v tabulce 

níže. 

 

Čeleď Název rostliny Květenství Pylové zrno 

borovicovité 
(Pinaceae) 

borovice 
lesní 
(Pinus 
sylvestris) 

 

Obr. 1: Květenství 
borovice lesní 

Období kvetení: 

duben – květen - 

červen 

 

Obr. 2: Pylové zrno borovice lesní 

(Převzato:https://www.paldat.org/search/g
enus/Pinus, 11.10.2019). 

bobovité 
(Fabaceae) 

trnovník akát 
(Robinia 
pseudoacacia) 

 

Obr. 3: Květenství 
trnovníku akátu 

Období kvetení: 

květen - červen 

 

Obr. 4: Pylové zrno trnovníku akátu 

(Převzato:https://www.https://www.paldat.
org/search/genus/Robinia, 20.7.2019) 



kopřivovité 
(Urticaceae) 

kopřiva 
dvoudomá 
(Urtica dioica) 

 

Obr. 5: Květenství 
kopřivy dvoudomé 

Období kvetení: 

červen – červenec – 

srpen – září – říjen 

 

Obr. 6: Pylové zrno kopřivy 
dvoudomé 

(Převzato:https://www.paldat.org/search/g
enus/Urtica, 13.6.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
břízovité 
(Betulaceae) 

bříza bělokorá 
(Betula pendula) 

 

Obr. 7: Květenství 
břízy bělokoré 

 
Období kvetení: 

březen - duben – 
květen 

 

Obr. 8: Pylové zrno břízy bělokoré 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Betu
la_pendula/300732, 14.6.2018) 

habr obecný 
(Carpinus 
betulus) 

 

Obr. 9: Květenství 
habru obecného 

Období kvetení: 

březen - duben - květen 

 

Obr. 10: Pylové zrno habru obecného 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Car
pinus_betulus/301255, 20.7.2018) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
břízovité 
(Betulaceae) 

líska obecná 
(Corylus 
avellana) 
 

 

Obr. 11: Květenství 
lísky obecné 

(Převzato:https://www.pal
dat.org/pub/Corylus_avell
ana/108748, 17.6.2018) 

Období kvetení: 

leden – únor - březen - 

duben 

 

Obr. 12: Pylové zrno lísky obecné 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Cor
ylus_avellana/108748, 17.6.2018) 

olše lepkavá 
(Alnus 
glutinosa) 
 

 

Obr. 13: Květenství 
olše lepkavé 

(Převzato:https://www.pal
dat.org/pub/Alnus_glutino

sa/302056, 17.6.2018) 

Období kvetení: 

březen - duben 

 

Obr. 14: Pylové zrno olše lepkavé 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Alnu
s_glutinosa/302056, 17.6.2018) 

 
 

bukovité 
(Fagaceae) 

dub letní 
(Quercus robur) 
 

 

Obr. 15: Květenství 
dubu letního 

Období kvetení: 

duben – květen - červen 

 

Obr. 16: Pylové zrno dubu letního 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Que
rcus_robur/303101, 16.6.2018) 

 



ořešákovité 
(Juglandaceae) 

ořešák 
královský 
(Juglans regia) 
 

 

Obr. 17: Květenství 
ořešáku královského 

Období kvetení: 

duben – květen - 

červen 

 

Obr. 18: Pylové zrno ořešáku 
královského 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Jugl
ans_regia/301279, 18.6.2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrbovité 
(Salicaceae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrba bílá 
(Salix alba) 
 

 

Obr. 19: Květenství  
vrby bílé 

Období kvetení: 

duben - květen 

 

Obr. 20: Pylové zrno vrby bílé 

(Převzato:https://www.paldat.org/search/g

enus/Salix, 17.6.2018). 

topol černý 
(Populus nigra) 
 

 

Obr. 21: Květenství 
topolu černého 

(Převzato:https://www.pal

dat.org/pub/Populus_nigr

a/301295, 17.6.2018) 

Období kvetení: 

duben – květen 

 

Obr. 22: Pylové zrno topolu černého 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Pop
ulus_nigra/301295, 17.6.2018) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mýdelníkovité 
(Sapindaceae) 

javor klen 
(Acer 
pseudoplatanus) 
 

 

Obr. 23: Květenství 
javoru klen 

Období kvetení: 

březen - duben - květen 

 

Obr. 24: Pylové zrno javoru klen 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Acer
_pseudoplatanus/301251,16.6.2018) 

jírovec maďal 
(Aesculus 
hippocastanum) 
 

 

Obr. 25: Květenství 
jírovce maďalu 

Období kvetení: 

duben – květen - 

červen 

 

Obr. 26: Pylové zrno jírovce maďalu 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Aes
culus_hippocastanum/301278, 16.6.2018) 

brukvovité 
(Brassicaceae) 

brukev řepka 
olejka  
(Brassica 
napus) 
 

 

Obr. 27: Květenství 
brukve řepky olejky 

Období kvetení: 

duben - květen – 

červen – červenec 

 

Obr. 28: Pylové zrno brukve řepky 
olejky 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Bras
sica_napus/300733, 13.6.2018) 

 



slézovité 
(Malvaceae) 

lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 
 

 

Obr. 29: Květenství 
lípy srdčité 

Období kvetení: 

květen – červen - 

červenec 

 

Obr. 30: Pylové zrno lípy srdčité 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Tilia
_cordata/302938, 16.6.2018) 

rdesnovité 
(Polygonaceae) 

šťovík kyselý 
(Rumex 
acetosa) 

 

Obr. 31: Květenství 
šťovíku kyselého 

Období kvetení: 

duben - květen – 

červen – červenec 

 

Obr. 32: Pylové zrno šťovíku 
kyselého 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Ru

mex_acetosa301289, 13.6.2019) 

 

 

jitrocelovité 
(Plantaginaceae
) 

jitrocel 
kopinatý 
(Plantago 
lanceolata) 
 

 

Obr. 33: Květenství 
jitrocelu kopinatého 

Období kvetení: 

květen – červen – 

červenec – srpen - září 

 

Obr. 34: Pylové zrno jitrocelu 
kopinatého 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Plan
tago_lanceolata/300502, 13.6.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hvězdnicovité 
(Asteraceae) 

ambrozie 
peřenolistá 
(Ambrosia 
artemisiifolia) 

 

Obr. 35: Květenství 

ambrozie peřenolisté 

Období kvetení: 

červenec – srpen – září 

- říjen 

 

Obr. 36: Pylové zrno ambrozie 
peřenolisté 

(Převzato:https://www.paldat.org/search/g

enus/Ambrosia, 16.7, 2019) 

pampeliška 
(smetánka) 
lékařská 
(Taraxacum 
officinale) 
 

 

Obr. 37: Květenství 

pampelišky 

(smetánky) lékařské 

Období kvetení: 

březen – duben – 

květen – červen – 

červenec - srpen 

 

Obr. 38: Pylové zrno pampelišky 
(smetánky) lékařské 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Tara
xacum_officinale/301340, 13.6.2018) 



hvězdnicovité 
(Asteraceae) 

pelyněk 
černobýl 
(Artemisia 
vulgaris) 
 

 

Obr. 39: Květenství 
pelyňku černobýlu 

(Převzato:http://www.byli

nky.info/pelynek-

cernobyl, 13.6.2018) 

Období kvetení: 

červenec – srpen – září 

– říjen 

 

 

Obr. 40: Pylové zrno pelyňku 
černobýlu 

(Převzato: 
https://www.paldat.org/pub/Artemisia_vulg

aris/301254, 13.6.2019) 

pižmovkovité 
(Adoxaceae) 

bez černý 
(Sambucus 
nigra) 
 

 

Obr. 41: Květenství 
bezu černého 

 
Období kvetení: 
květen – červen 

 

 

Obr. 42: Pylové zrno bezu černého 

(Převzato: 
https://www.paldat.org/pub/Sambucus_nig

ra/301230, 16.6.2018) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lipnicovité 
(Poaceae) 
 

bojínek luční 
(Phleum 
pratense) 
 

 

Obr. 43: Květenství 
bojínku lučního 

(Převzato: 
https://www.paldat.org/pu
b/Phleum_pratense/3012

19, 13.6.2018) 

Období kvetení: 

květen – červen – 

červenec – srpen 

 

Obr. 44: Pylové zrno bojínku lučního 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Phle
um_pratense/301219, 13.6.2018) 

 

kostřava luční 
(Festuca 
pratensis) 
 

 

Obr. 45: Květenství 
kostřavy luční 

(Převzato:https://www.p
aldat.org/pub/Festuca_p

ratensis/301287, 
13.6.2018) 

Období kvetení: 

květen – červen – 

červenec – srpen -září 

 
Obr. 46: Pylové zrno kostřavy luční 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Fest
uca_pratensis/301287, 13.6.2018) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lipnicovité 
(Poaceae) 

lipnice roční 
(Poa annua) 

 

Obr. 47: Květenství 
lipnice roční 

Období kvetení: 

květen – červen – 

červenec – srpen 

 

Obr. 48: Pylové zrno lipnice roční 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Poa
_annua/300031, 13.6.2018) 

psárka luční 
(Alopecurus 
pratensis) 

 

Obr. 49: Květenství 
psárky luční 

(Převzato: 
https://www.paldat.org/p
ub/Alopecurus_pratensi
s/301282, 13.6.2018) 

Období kvetení: 

duben - květen – 

červen – červenec 

 

Obr. 50: Pylové zrno psárky luční 

(Převzato:https://www.paldat.org/pub/Alop
ecurus_pratensis/301282) 

 
 



lipnicovité 
(Poaceae) 

srha laločnatá 
(Dactylis 
glomerata) 
 

 

Obr. 51:  Květenství 
srhy laločnaté 

Období kvetení: 

květen – červen – 

červenec – srpen 

 

Obr. 52: Pylové zrno srhy laločnaté 

(Převzato: 
https://www.paldat.org/pub/Dactylis_glom

erata/301831, 13.6.2018) 

 

 

 

 


