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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tématem kmene žahavců ve výuce přírodopisu na 

základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Práce je rozdělena do tří částí. 

První část sleduje umístění tématu kmene žahavců v rámci kurikulárních dokumentů. Je 

zde uvedeno zařazení do RVP ZV a několika vybraných ŠVP. Dále tato část porovnává 

téma v učebnicích přírodopisu s doložkou MŠMT. V rámci porovnávání jsou vybráni 

zástupci kmene žahavců uvádění v učebnicích, kteří jsou následně podrobněji 

charakterizováni. Druhá část práce se zabývá formami a metodami výuky nejčastěji 

využívanými ve výuce přírodopisu a dotazníkovým šetřením, ze kterého je zjišťováno, jaké 

formy a metody nejčastěji využívají učitelé ve výuce kmene žahavců a jaké konkrétní 

aktivity do výuky zapojují. V poslední části jsou následně navrženy praktické aktivity do 

výuky kmene žahavců inspirované výsledky dotazníkového šetření a je zde popsána 

exkurze se žáky 6. ročníku do akvária Svět Medúz. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

kmen žahavci, kurikulární dokumenty, nezmar, medúza, korál, formy a metody výuky, 

exkurze, Svět Medúz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the topic of phylum cnidaria as it is being taught in biology 

classes at primary schools and grammar schools. This work is divided into three parts. The 

first part deals the position of the topic of phylum cnidaria among curricular documents. It 

states its classification in the Czech Framework education programme (for Elementary 

Education) and some chosen School Education Programme. Furthermore, this part analyses 

the topic as it is written in biology class books, with the clause by the Ministry of 

Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Representatives of phylum cnidaria 

that are mentioned in biology class books are characterised more thoroughly within the 

scope of the analysis. The second part of the thesis deals with the teaching methods and 

forms that are used in teaching biology the most frequently and the questionnaire research 

that tells us which forms and methods are being used the most by teachers to teach about 

phylum cnidaria and what specific activities they employ in class. The last part of the 

thesis consists of suggestions for practical activities for teaching the topic of phylum 

cnidarian inspired by the results of the survey and a description of educational excursion to 

the World of Jellyfish aquarium with 6th grade pupils.  
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1 Úvod 

Žahavci jsou mnohobuněční bezobratlí živočichové, vyskytující se převážně ve slaných 

vodách. Nejvíce rozšíření jsou v mělkých teplých vodách tropického pásu, kde se někteří 

zástupci podílí na stavbě útesů. Malá část zástupců však pronikla i do sladkých vod a my se 

tak s několika z nich setkáváme i na území ČR.  

S problematikou kmene žahavců se naši žáci často obecně střetávají již od útlého věku. 

S konkrétním zařazením žahavců do systému živočichů, jejich stavbou, vlastnostmi 

a ekologií se však prvně setkávají až na druhém stupni ZŠ nebo na nižším stupni gymnázií. 

Kmen žahavců se běžně vyučuje v šestých ročnících, ale dle ŠVP může být zařazen i do jiné 

části studia.  

 Toto téma bývá pro žáky i učitele často velmi náročné na uchopení a může se zdát 

neatraktivní. Z toho důvodu je důležité, se ve výuce zaměřit na propojování obecně známých 

faktů s novými poznatky a na využívání aktivačních forem a metod výuky.  

Tato práce se skládá ze tří větších celků – první část, je část teoretická. Ta je zaměřena 

na analýzu kurikulárních dokumentů na vybraných ZŠ a dále na popis kapitol kmene 

žahavců v učebnicích přírodopisu s doložkou MŠMT. Následuje charakteristika kmene 

žahavců a jednotlivých zástupců uváděných v učebnicích a vyučovaných na školách.  

Na tuto problematiku navazuje druhá část – nejčastější využívané formy a metody 

výuky na ZŠ a nižších stupních gymnázií. Je zde popsáno dotazníkové šetření, které se touto 

problematikou zabývá. Dotazník se vrátil od 253 učitelů a v této části jsou dále vyhodnoceny 

jejich odpovědi. Na výsledky dotazníků navazuje poslední část práce. 

Ta se zabývá konkrétními návrhy využití některých metod a forem ve výuce. Jsou zde 

navržené konkrétní aktivity, které je možné využít při výuce kmene žahavců. Dále je zde 

popsána realizovaná exkurze do Světa Medúz.  
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se učitelé na ZŠ a nižších stupních gymnázií 

staví k výuce kmene žahavců, jaké formy a metody výuky využívají, a navrhnout 

aktivity, které by mohli dále ve školách využívat. Jedná se o následující cíle:  

1. Porovnat rozsah učiva kmene žahavců v kurikulárních dokumentech a učebnicích 

pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií. 

2. Definovat důležité zástupce kmene žahavců ve výuce na ZŠ a nižších stupních 

gymnázií.  

3. Charakterizovat vybrané formy a metody výuky a popsat návrhy na konkrétní 

aktivity ve výuce kmene žahavců. 

4. Připravit a realizovat exkurzi do akvária Svět Medúz.  

5. Posoudit pomocí dotazníkového šetření výuku kmene žahavců na ZŠ a nižších 

stupních gymnázií. 
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3 Problematika tématiky žahavců v kurikulárních dokumentech ZŠ 

Každý vzdělávací program vychází v ČR ze své projektové podoby, tzv. kurikulárního 

dokumentu. Současný systém kurikulárních dokumentů má umožňovat pružnější profilaci 

absolventů podle požadavků jednotlivých škol a je rozdělen do dvou stupňů: RVP a ŠVP 

(Průcha, 2009).  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) vešel 

v platnost 1. 5. 2005, kdy nahradil školní osnovy. RVP ZV byl zformulován v souladu 

s Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílou knihou) a se školským 

zákonem č. 561/2004 Sb. RVP ZV vymezuje závazné rámce základního vzdělávání, které 

jsou povinné pro všechny základní školy. Nalezneme zde stručné požadavky na obsah 

vzdělávání a jeho očekávané výstupy. Na základě RVP ZV si základní školy vytvářejí své 

vlastní Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle kterých probíhá výuka na daných 

školách. Jelikož má RVP velmi obecnou strukturu a stručný obsah, vzniká prostor pro školy 

a učitele se v ŠVP realizovat a přizpůsobit ho možnostem, které daná škola nabízí 

(RVP ZV, 2017).  

3.1 Žahavci v RVP pro ZV 

Vzdělávací obsah je v RVP ZV rozdělen do devíti základních oblastí: Jazyk 

a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační 

technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společenstvo, Člověk a příroda, Umění a kultura, 

Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. 

Výukový celek žahavci spadá do oblasti Člověk a příroda. Tato oblast zahrnuje 

všechny předměty spojené se zkoumáním přírody, nazývané obory. Patří sem přírodopis, 

chemie, zeměpis a fyzika. Ty umožňují s pomocí badatelských a činnostních aktivit 

porozumět procesům probíhajícím v přírodě. V rámci těchto oborů by tak mělo docházet 

k rozvoji přírodovědné gramotnosti. 

Výukový celek žahavci nalezneme v oboru přírodopis, který se vyučuje na 2. stupni 

základní školy. Přírodopis je dále dělen na několik tematických okruhů, a kmen žahavců 

zde spadá do okruhu Biologie živočichů a Základy ekologie (RVP ZV, 2017). 

Každý tematický okruh v RVP ZV obsahuje své očekávané výstupy, které jsou 

formulovány pomocí aktivních sloves. Očekávané výstupy definují, co by měl každý žák 
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znát, po dokončení daného výukového celku. Tematický okruh Biologie živočichů je 

klasifikován dle RVP ZV (2017) pěti očekávanými výstupy: 

• žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů  

• žák rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

• žák odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

• žák zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 

• žák uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy  

Základy ekologie zde mají dle RVP ZV (2017) také svých pět očekávaných výstupů: 

• žák uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi  

• žák rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 

• populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní základní princip existence 

živých a neživých složek ekosystému  

• žák vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech 

a zhodnotí jejich význam  

• žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 

a příklady narušení rovnováhy ekosystému  

3.2 Kmen žahavci ve vybraných ŠVP 

V následujících podkapitolách je v krátkosti popsáno ŠVP čtyř základních škol nebo 

nižších stupňů gymnázií různého zaměření. Popis u vybraných škol vychází z očekávaných 

výstupů uvedených v RVP ZV. V ŠVP jsou stručně shrnuty mezipředmětové vztahy 

a průřezová témata. 

Na všech uvedených školách se žahavci učí v rámci systematického přírodopisu 

v 6. ročníku (primě), a je zde časová dotace 2 h týdně.  
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3.2.1 ŠVP Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky 

FZŠ Umělecká, jak se škole ve zkratce říká, byla založena roku 1902. Škola má devět 

ročníků, kdy na prvním stupni má každý ročník tři paralelky, na druhém pak dvě paralelky, 

škola má tedy okolo 500 žáků. V každém ročníku je jedna paralelka zaměřena na hudební 

výchovu. Problematika kmene žahavců se zde učí v šestém ročníku a časová dotace je 

2 vyučovací hodiny týdně. Kmen žahavci spadá pod téma mnohobuněční živočichové. 

Školní očekávané výstupy jsou téměř totožné s očekávanými výstupy v RVP ZV. 

K problematice kmene žahavců lze v rámci ŠVP FZŠ Umělecká (2009) vztáhnout tyto cíle:  

• žák třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

• žák rozlišuje na základě pozorování shodné a odlišné znaky jednotlivých 

skupin živočichů a jedinců, hodnotí jejich přizpůsobení daným podmínkám 

a prostředí, sleduje jejich chování  

• žák hodnotí význam živočichů v přírodě v potravním řetězci, uvědomuje si 

nebezpečnost některých živočichů pro člověka, a dle toho uplatňuje zásady 

bezpečného chování vůči nim 

• žák si objasní nutnost environmentální výchovy pro společnost i jedince 

• žák si uvědomuje význam jednotlivých složek životního prostředí 

a nezbytnost jejich důsledné ochrany, vyhledává kladné i záporné příklady 

• žák určuje na konkrétních příkladech vztahy mezi složkami živé a neživé 

přírody v jednotlivých ekosystémech  

 Mezipředmětové vztahy jsou v ŠVP uváděny se zeměpisem, chemií, občanskou 

výchovou, českým jazykem, výtvarnou, tělesnou a informační výchovou. Dále zde nalézáme 

průřezová témata. Nejvíce se problematiky žahavců týká enviromentální výchova, která zde 

uvádí ekosystémy, podmínky života, lidskou aktivitu a problémy životního prostředí 

a vztahy člověka k prostředí (FZŠ Umělecká, 2009).  
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3.2.2 ŠVP Gymnázium Přírodní škola 

Gymnázium Přírodní škola funguje od roku 1993 a vznikla jako alternativa k velkým 

státním gymnáziím. Hlavní filozofií gymnázia je, aby období na škole bylo plnohodnotným 

obdobím života, a nejen obdobím přípravy na život budoucí. Maximální počet žáků školy je 

sto žáků. Třídy zde mají mezi 14-25 žáky a každý ročník má vždy pouze jednu paralelku. 

Prima se zde otevírá přibližně jednou za dva roky, a tak má škola většinou pouze čtyři třídy. 

Aktuální ŠVP nese název „Cesta jako cíl“ a je platný od 1. 9. 2017. Biologie zde má stejně 

jako na dalších zmiňovaných základních školách hodinovou dotaci 2 vyučovací hodiny 

týdně a kmen žahavci se vyučuje v primě. Výuka biologie se na Přírodní škole velkou měrou 

odehrává v programech projektových dnů a studijních výjezdů a je součástí komplexních 

výzkumných projektů. Důraz je v primě kladen převážně na praktické poznávání živočichů 

a rostlin, na strukturu a fungování buňky, základní charakteristiku živočichů a přehled jejich 

skupin (systematiku). Očekávané výstupy jsou totožné s výstupy z RVP ZV a z formulace 

ŠVP vyplývá, že je zde kladen velký důraz i na průřezové téma enviromentální výchovy 

(Gymnázium Přírodní škola, 2013). 

3.2.3 ŠVP ZŠ Strossmayerovo náměstí 

Základní škola Strossmayerovo náměstí funguje od roku 1961 a oficiálně není 

uváděná jako přírodovědná, ale disponuje množstvím odborných učeben přírodopisu, 

chemie i fyziky. Na školu dochází okolo 600 žáků. Škola je rozdělena do devíti ročníků, kdy 

každý má dvě paralelky. Aktuální ŠVP nese název „Škola pro všechny“ a je platný od 1. 9. 

2017. Problematika žahavců se učí v 6. třídě, kde je předmětu poskytnuta dotace 2 vyučovací 

hodiny týdně. Školní očekávané výstupy jsou zde uvedeny v souladu s očekávanými výstupy 

v RVP ZV a téma žahavci zde není více specifikováno. V biologii živočichů je uvedena 

enviromentální výchova jako průřezové téma zajímající se o základní podmínky života a 

vztah člověka k prostředí (ZŠ Strossmayerovo náměstí, 2017). 

3.2.4 ŠVP ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 

Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19 byla založena v roce 1963 a je prezentována, 

jako škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola má okolo 

600 žáků a většinou má každý ročník dvě paralelky, v případě silných ročníků zde otevírají 

paralelek i více. Toto rozšíření funguje však pouze na druhém stupni při dostatečném zájmu 
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žáků, kdy se vyčleňuje jedna paralelka na přírodovědně zaměřenou. Aktuální ŠVP nese 

název „Dokážeme to“ a je platný od 1. 9. 2017. Problematika žahavců je vyučována v 6. 

třídě a disponuje dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Kmen žahavci zde spadá do výukového 

celku mnohobuněční živočichové a je ještě dle staré taxonomie součástí skupiny láčkovci. 

Očekávané výstupy jsou zde v souladu s očekávanými výstupy v RVP ZV. 

V rozpracovaných výstupech základní školy ŠVP udává, že žák popíše vnitřní a vnější 

stavbu těla živočichů a použitím osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů. Podle ŠVP by ve výuce vyšších živočichů mělo docházet 

k mezipředmětovým vztahům s chemií (organické látky) a zeměpisem (rybolov, 

zemědělství, potravinářský průmysl) a k využití průřezového tématu enviromentální 

výchova (lidské aktivita a problémy životního prostředí) (ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19, 

2017). 

3.3 Kmen žahavci v učebnicích přírodopisu 

Učebnice je jednou z nejstarších výukových pomůcek využívaných k edukaci. I přes 

velký rozmach počítačové techniky a vznik značného množství elektronických zdrojů, 

dodnes zůstávají papírové učebnice zachovány a jejich počty a rozmanitost stále narůstají. 

Učebnice, tak jak je známe, obsahují soustavný výklad učiva, doplněný grafikou, a jsou 

využívány skoro na všech stupních vzdělávání. Jedná se pravděpodobně o všeobecně 

nejdostupnější formu výukového materiálu, kterou lze zakoupit prakticky v každé části naší 

republiky (Hrabí, 2005). 

V pedagogické encyklopedii Průcha (2009, s. 256) definuje učebnici následovně: 

„Učebnice je druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem, 

strukturou a vlastnostmi. Funguje jednak jako součást kurikula (tj. prezentuje určitý výsek 

plánovaného obsahu vzdělávání), jednak jako didaktický prostředek, tj. řídí a stimuluje učení 

žáků a zakládá výukové činnosti učitele.“ 

Na českých školách se v současnosti využívá pro výuku přírodopisu nejčastěji 

8 ucelených řad učebnic od nakladatelství TAKTIK, Fraus, Fortuna, NNS (Nová škola), 

Scientia, SPN, PRODOS a NATURA. Problematiku žahavců můžeme nalézt v následujících 

učebnicích:   
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Tabulka 1 Současné učebnice pro ZŠ obsahující problematiku kmene žahavců 

Název Autor Nakladatelství Rok vydání Struktura 

Hravý přírodopis 6 Žídková, H. TAKTIK 2017 Systematický 

Přírodopis 6 – nová 

generace 

Pelikánová, I. 

Čabradová, V. 

Fraus 2014 Systematický 

Ekologický přírodopis 6 Kvasničková, D. Fortuna 2010 Ekologický 

Přírodopis 6, 2. díl –

Bezobratlí živočichové 

Vlk, R. Nová škola 2007 Systematický 

Přírodopis I pro 6. ročník 

ZŠ 

Dobroruka, L.J. Scientia 1999 Systematický 

Přírodopis 6 pro ZŠ – 

Zoologie a botanika 

Černík, V. SPN 2016 Systematický 

Přírodopis 7 - Živočichové Kočárek, P Prodos 2015 Systematický 

Přírodopis pro 6. ročník Maleninský, M. Česká geografická 

společnost (Natura) 

2004 Systematický 

 

Hlaváčová (2017) píše, že většina z učebnic na našem trhu je strukturovaná pro výuku 

systematického přírodopisu. Pouze učebnice od Fortuny jsou strukturovány pro výuku 

ekologického přírodopisu, pomocí jednotlivých ekosystémů. Snahu o zavedení 

ekologického přírodopisu můžeme sledovat i u sady učebnic od nakladatelství Nová škola, 

která konkrétně v učebnici bezobratlých uvádí nejdříve jejich systém, ale následně se zabývá 

jednotlivými zástupci v prostředí, ve kterém se s nimi můžeme setkat (půda, les, louka atd.). 

Třetí výjimkou, která však není uvedena v tabulce, je jedna sada Frausových učebnic, které 

se snaží zavádět integrující přístup a propojovat všechny přírodovědné předměty a učebnice 

má rozdělené do vzdělávacích celků jako je voda, vzduch nebo energie. 

Následující kapitoly jsou zaměřeny na popis vybraných učebnic pro šestý ročník ZŠ 

a nižších stupňů gymnázií. Budou zde popisovány uživatelské parametry kapitoly žahavci 

v dostupných učebnicích. Konkrétně množství textu a jeho odbornosti, grafická úprava stran, 

přítomnost a množství obrázků, tabulek a grafů, shrnutí na konci kapitoly, navození 
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mezipředmětových vztahů, obsah otázek a úkolů pro žáky, zajímavosti či náměty na 

vyhledávání informací a možnost pořízení pracovního sešitu k dané učebnici.  

3.3.1 Žahavci ve vybraných učebnicích přírodopisu 

Přírodopis 6 pro Základní školy: Zoologie a botanika – SPN (Černík et al., 2016) 

Učebnice přírodopisu pro 6. ročník od nakladatelství SPN je součástí ucelené řady 

učebnic pro druhý stupeň základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Učebnice 

obsahuje nízký počet odborných výrazů na stránku a uvedené texty se zaměřují na afektivní 

cíle žáků ve vztahu k přírodě. Tato učebnice je uspořádána dle systému organismů a je 

rozdělena na dvě části. V první části učebnice nalezneme kapitoly týkající se obecného 

úvodu do přírodopisu a zoologie jednodušších a bezobratlých živočichů. Druhá část 

učebnice se zabývá částí botaniky. Nalezneme zde kapitoly od sinic až po jehličnany.  

V učebnici je oproti obrázkům nadpoloviční většina textu, který je rozdělen do 

odstavců. Učivo je zde graficky odlišeno na učivo základní, ve kterém jsou navíc ztučněny 

důležité pojmy, a učivo rozšiřující, které může sloužit jako zajímavé doplnění pro 

talentovanější či zaujatější žáky. To lze nalézt v postranních lištách na každé straně. Každá 

kapitola má v závěru shrnutí toho nejpodstatnějšího, co by žáci měli vědět. Posledním bodem 

pod každou kapitolou jsou kontrolní otázky a úkoly. Všechny kapitoly jsou doplněny 

o tematické ilustrace a nákresy. 

Kapitola žahavci se v této učebnici nachází v rozsahu 2,5 strany (str. 24-26). Žahavci 

jsou zde rozděleni do třech skupin – polypovci, medúzovci a korálnatci. Celkem je 

v učebnici uvedeno 11 zástupců tohoto kmene. Na stránce 25 je rámeček s úkoly. Tyto úkoly 

slouží pro zapojení průřezových témat. Díky nim lze propojit témata se zeměpisem (Ukažte 

si na mapě světa, kde jsou korálové útesy.), matematikou (Vypočítej, za jak dlouhé období 

se vytvoří vrstva vápenatých hornin, jejichž výška je 800 m.) nebo ekologií (Čím ohrožují 

lidé existenci korálů?). Na straně 26 je uvedeno kompletní shrnutí kapitoly, které je graficky 

odlišeno od zbytku textu. Nachází se zde i odstavec otázky a úkoly, který obsahuje pouze 

otázky k probranému tématu. Otázky mohou posloužit jako opakování nebo příprava na 

písemnou práci či zkoušení. V postranních sloupečkách na stránce 25 a 26 je uvedeno 

několik zajímavostí k zástupcům žahavců.   
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V této učebnici zcela chybí inspirace pro laboratorní cvičení či badatelsky 

orientované aktivity. Série též nedisponuje žádnými pracovními sešity. 

Přírodopis 6, 2. díl: Bezobratlí živočichové – Nová škola (Vlk et al., 2007) 

Tato učebnice je součástí ucelené řady učebnic přírodopisu pro druhý stupeň od 

nakladatelství Nová škola. Jedná se o druhý díl učebnice určené pro 6. ročník, konkrétně pro 

druhé pololetí školního roku. Pro učebnici je charakteristická provázanost učiva jednotlivých 

taxonů a jejich ekosystémů. Nabízí tím propojení konkrétních zástupců s jejich prostředím 

a dalšími živočichy, které v tradičním řazení spadají do jiného systematického zařazení. 

Učebnice obsahuje přiměřené množství textu. Ten zabírá něco málo přes polovinu stránky 

a každý odstavec či téma jsou doplněny vhodným obrázkem. Text je rozdělen do 

přehledných kapitol, podkapitol a odstavců. Učebnice je názorná, doplněná o velké množství 

schémat a souvisejících obrázků u každého odstavce. Dále jsou zde téměř u každé kapitoly 

uvedeny praktické úlohy a náměty na pozorování. V každé kapitole je zeleně odlišené 

shrnutí důležitého učiva. V některých kapitolách se objevuje žlutě označený úkol odkazující  

na průřezové téma. Celou učebnici doplňuje pětice symbolů, které usnadňují orientaci 

v učebnici. Tyto symboly například označují práci s internetem, zajímavost nebo návod na 

pozorování atd. U jednotlivých ekosystémů lze navíc nalézt klíčové pojmy a jejich překlad 

do angličtiny a němčiny. 

Kapitola žahavci se v této učebnici nachází v rozsahu jedné stránky (č.7). Žahavci 

jsou zde rozděleni do třech skupin – medúzy, koráli a sasanky, nezmaři. V této kapitole je 

celkem uvedeno šest zástupců a pouze k vybraným z nich jsou připojeny ilustrované 

obrázky. Kromě nezmarů, se však setkáváme se všemi zástupci v učebnici znovu, a to na 

str. 82–83, v kapitole ekosystém moře. Zde jsou zástupci doplněni i o ilustrační fotografie 

a další rozšiřující úkoly a informace (např. o čtyřhrance a nebezpečnosti jejího žahnutí nebo 

o atolech). Opět jsou zde uvedeny pojmy přeložené do angličtiny a němčiny (např. medúza, 

korálový útes, potápěč nebo ústřice) a odkazy na mezipředmětové vztahy, hlavně se 

zeměpisem (Z atlasu zjisti, které státy EU omývá moře atd.) a také úkoly na opakování 

a vyhledávání na internetu.  

Před každým uvedeným ekosystémem je zařazena dvoustrana, na které je velký 

ilustrační obrázek daného ekosystému. Učebnice pro některé kapitoly zahrnuje i návody na 
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laboratorní cvičení, k žahavcům však žádné cvičení uvedeno není. K učebnici lze zakoupit 

pracovní sešit. 

Přírodopis 6, nová generace – Fraus (Pelikánová et al., 2014) 

Učebnice pro 6. ročník od nakladatelství Fraus je částí ucelené řady učebnic pro 

základní školy a víceletá gymnázia. Ke všem učebnicím z této řady jsou k dispozici pracovní 

sešity, které doplňují texty v učebnicích. Knihu je možné používat i v online verzi, která je 

doplněna o videa, obrázky, návody nebo odkazy na online testy. V souvislosti s novou řadou 

učebnic byl spuštěn i nový webový portál skolasnadhledem.cz, kde jsou volně k dispozici 

interaktivní aktivity pro žáky, související s jednotlivými tématy. V této řadě je navíc 

učitelům k dispozici metodická příručka. Přírodopis je v učebnicích pojat systematicky. Text 

je v kapitolách rozdělen do přehledných odstavců a zabírá vždy přibližně polovinu strany. 

Každá strana je doplněna o postranní lištu, ve které mohou žáci nalézt zajímavosti, 

doplňkové informace či odkazy na další úkoly. Kniha je doplněna o velké množství 

přehledných schémat a ilustračních fotografií. Každá kapitola obsahuje v závěru krátké 

shrnutí a sadu otázek a úkolů k opakování probraného tématu. Na konci učebnice je zařazeno 

několik návrhů na laboratorní práce.  

Kapitola žahavci je v této učebnici obsažena na 4 stranách (str. 48-51). Žahavci jsou 

v knize rozděleni na sladkovodní a mořské, a ty jsou následně děleni na koráli, medúzy 

a sasanky. Celkem jsou v této kapitole uvedeni čtyři zástupci žahavců a ke každému z nich 

je zde ilustrační fotografie. V online učebnici najdeme k jednotlivým zástupcům připojeny 

i videonahrávky. Kapitola je navíc obohacená o velké množství schémat (žahavá buňka, 

vnitřní stavba nezmara, nervová soustava žahavců, vznik korálových útesů). V postranních 

rámečcích i přímo v textu se nachází několik úkolů a otázek spojených s každodenním 

životem, které žákům připomínají, že se s žahavci již sami mohli setkat. (např.: Osobní 

zkušenost s medúzou? Proč je nezmar postrachem akvaristů? Kdo má další regenerační 

schopnost?) V každé kapitole jsou zařazeny otázky a úkoly vztahující se k průřezovým 

tématům a dalším předmětům (např.: Zeměpis – najdi v atlase… Enviromentální výchova – 

Zjistěte, co vede k poškozování a odumírání korálových společenstev atd.). Na závěr zde 

nacházíme dva rámečky se souhrnem nejdůležitějších informací a na opakování celkem 

devět kontrolních otázek. 
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Hravý přírodopis 6 – TAKTIK (Žídková, 2017) 

Tato učebnice je součástí ucelené řady učebnic přírodopisu pro druhý stupeň 

základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií. Ke všem učebnicím z dané řady jsou 

k dispozici pracovní sešity, které je možné získat i v online podobě. Učebnice vyšla 

v souladu s RVP. Přírodopis je v knihách pojat systematicky. Učebnice obsahuje 

nadpoloviční většinu relativně náročného textu rozděleného do přehledných odstavců. 

V každém odstavci obsahuje několik odborných termínů, které mohou být pro žáky nové. 

Jednotlivé kapitoly jsou často doplněny o zajímavosti, otázky, úkoly a náměty na pokusy, 

které jsou označeny speciálními piktogramy. V učebnici je u každé kapitoly několik 

ilustračních obrázků i reálných fotografií, především k jednotlivým zástupců, nebo jako 

součást otázky nebo úkolu.  Každá kapitola obsahuje na svém závěru rámeček s krátkým 

shrnutím látky. V polovině a na konci učebnice je navíc souhrnné opakování učiva a na závěr 

ještě slovníček všech pojmů a sada námětů na pokusy.  

Kapitola žahavci je v učebnici obsažena na čtyřech stranách (str 47-50). Žahavci jsou 

zde rozděleny do čtyř skupin – korálnatci, polypovci, medúzovci a čtyřhranky. Celkem je 

v kapitole uvedeno 15 zástupců žahavců a ke každému zástupci je přiřazena ilustrační 

fotografie. Kapitola je také obohacena o velké množství schémat (stavba žahavé buňky, 

stavba těla žahavce, nepohlavní a pohlavní rozmnožování nebo strobilace). V kapitole 

žahavci se nachází čtyři okénka se zajímavostmi, která přinášejí hlavně u korálů průřezové 

téma enviromentální výchovy.  V okénkách se zajímavostmi se zde nachází velké množství 

cizích pojmů, ale jde pouze o doplňkové informace. Na závěr kapitoly jsou uvedené čtyři 

otázky a úkoly, které zde zapojují mezipředmětové vztahy s češtinou, zeměpisem, mediální 

výchovou i dějepisem. Není zde návod na žádné praktické cvičení týkající se žahavců a ani 

na konci učebnice mezi návody na laboratorní práce nejsou žahavci zapojeni.  

Ekologický přírodopis 6 – Fortuna (Kvasničková, 2015) 

Tato učebnice je součástí ekologicky pojaté ucelené řady učebnic od nakladatelství 

Fortuna pro základní školy a je opatřena doložkou MŠMT. K všem učebnicím jsou 

k dispozici pracovní sešity a pro učitele metodická příručka. Navíc vyšla k jednotlivým 

ekologickým tématům výuková DVD. Učebnice obsahuje přiměřené množství textu, který 

vždy zabírá přibližně polovinu strany. Zbytek prostoru je doplněn obrázky a ilustračními 
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schématy. Na konci podkapitol je vždy uvedeno několik otázek k opakování tématu a na 

závěr jedné nebo více podkapitol je krátké shrnutí.  

Problematika žahavců se v učebnici nachází na dvou stranách (str. 75-76), ale jedná 

se vlastně jen o tři kratší odstavce. Vzhledem k tomu, že je učebnice ekologicky pojatá 

a kmen žahavců se objevuje pouze v kapitole Živočichové rybníka a jeho okolí, uveden je 

zde pouze jeden zástupce žahavců – nezmar hnědý. Kmen žahavci je v knize doplněn o jednu 

fotografii již zmiňovaného nezmara a schéma žahavé buňky. Na konci této podkapitoly jsou 

tři opakovací otázky k textu. Krátké opakovací okénko mají nezmaři společné s ploštěnci za 

následující podkapitolou (ploštěnci).  

Zbytek zástupců kmene žahavců se nachází v učebnici pro 7. ročník, kde se 

potkáváme s tématem Moře a oceány. 

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ – Scientia (Dobroruka, 1999) 

Tato učebnice je součástí ucelené řady učebnic přírodopisu pro základní školu. Autoři 

v knize uvádějí, že hlavní důraz je kladen na věcnou správnost a přehlednost látky. Učebnice 

obsahuje poměrně velké množství textu, v některých podkapitolách jde o více než polovinu 

strany v jiných přibližně o zmíněnou polovinu. Text je rozdělen na každé straně do dvou 

sloupců uspořádaných do bloků. Text v knize je rozdělen na text základní a text doplňkový 

označený speciálními symboly. Dále jsou zde jinými barvami pozadí odlišené sloupce se 

zajímavostmi, náměty na vlastní činnost nebo diskusi. Kapitoly jsou hojně doplňovány 

o ilustrace i reálné fotky.  

Kapitola žahavci se zde nachází v rozsahu 2 strany (kniha nemá číslované stránky, 

kapitola 24). Kmen žahavců je rozdělen do třech tříd – polypovci, medúzovci a korálnatci. 

Kapitola je doplněná o velké množství nákresů (strobilace, saltace, stavba těla nezmara) 

i ilustračních fotografií, které zabírají přibližně 50 % dvoustrany.  Je zde uvedeno celkem 

7 zástupců kmene žahavců a nalezneme zde zvýrazněné jedno okénko se zajímavostmi.  

Kniha je pravděpodobně zamýšlená pouze jako zdroj informací. Kniha neobsahuje 

souhrn důležitého učiva na konci kapitol a ani kontrolní otázky. Některé kapitoly obsahují 

úkoly na pozorování, ale kapitola se žahavci ne.  
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Do učebnice jsou zařazeny i návody na laboratorní cvičení a několik kontrolních otázek 

na konci celé učebnice. Laboratorní práce na téma žahavci se v učebnici nenachází, jsou zde 

k tomuto tématu pouze tři otázky na opakování. Tato sada učebnic nedisponuje pracovními 

sešity. 

Přírodopis 7 – Živočichové – Prodos (Kočárek, 2015) 

Učebnice přírodopisu od nakladatelství Prodos je součástí ucelené řady učebnic, 

doplněné o pracovní sešity a metodické příručky. Učebnici lze získat jak v tištěné, tak 

v online podobě. Učebnice, od nakladatelství Prodos, počítají s pozdější výukou živočichů 

a jako jediné z uvedených sad obsahují téma kmene žahavců až v učebnicích pro 7. ročník. 

Učebnice obsahuje přiměřené množství poměrně náročného textu, doplněné a množství 

obrázků a schémat. Textová část je v učebnici povětšinou situovaná na levé straně, na pravé 

jsou ostatní přílohy. Text tedy zabírá přibližně polovinu dvojstrany a je rozdělen do 

přehledných odstavců. Je zde barevně odlišeno učivo základní (černě) a učivo doplňující 

(modře).  V obrazové části dvoustrany k nalezení nejen fotografie a schémata, ale také 

tabulky, kvízy, poznámky a další zajímavé odkazy.  

Problematiku kmene žahavců v učebnici nalézáme na stránkách 17-24, což je 

v pozorovaných učebnicích největší prostor, který byl tématu dopřán. Téma je uvedeno 

krátkým textem o čtyřhrankách, který by měl žáky motivovat se o zástupcích žahavců 

dozvědět více. Další část obsahuje obecnou charakteristiku kmene žahavců doplněnou 

o schémata týkající se např. stavby těla nebo rozmnožování. V této učebnici jsou žahavci 

rozděleni do třech tříd – polypovci, medúzovci a korálnatci. Ke každé třídě jsou uvedeni 

zástupci i se svými fotografiemi. Předposlední část se zabývá korálovými útesy, jejich 

vznikem a dopadem lidské činnosti. Dochází tu tak k výraznému zapojení enviromentální 

výchovy. V poslední části kapitoly je shrnutí a sada otázek a úkolů k tématu.  

Celá kapitola je navíc doprovázena užitečnými odkazy, kvízy, poznámkami, 

tabulkami a schématy.  
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3.3.2 Porovnání vybraných učebnic 

V ČR se setkáváme s absencí soustavného výzkumu učebnic, což způsobuje, že 

učitelé nemají k dispozici dostatek objektivních dat k jejich porovnání. Parametry, jako je 

čtivost textu, obtížnost textu a další, jsou náročné operce, určené spíše pro výzkumné 

pracovníky a učitelé ji v praxi nemohou snadno aplikovat. Za vhodnou metodu je tak 

považováno zjišťování didaktické vybavenosti učebnic. Tato metoda poskytuje učitelům 

základní údaje o kvalitách učebnic a o možnostech plnit různé funkce ve výuce (Sikorová, 

2007).   

Pro porovnání didaktické vybavenosti učebnic bylo sestaveno např. Sirotkovou 

(2007) několik kategorií, které jsou různě bodovány, dle důležitosti. Vzhledem k tomu, že 

tato práce se zabývá pouze kapitolou žahavci, a ty jsou v některých sadách učebnic rozděleni 

do více ročníků, tak by toto porovnání nebylo zcela relevantní.  

V učebnicích byly pro porovnání spočítány klíčové pojmy související s kmenem 

žahavců. Jedná se o pojmy zvýrazněné nebo obsažené v rejstříku. Alespoň ve čtyřech 

knihách z osmi byly obsaženy pojmy: žahavé buňky, rozptýlená nervová soustava, 

regenerace, pučení, polyp, pohlavní rozmnožování, nepohlavní rozmnožování, paprsčitá 

souměrnost, obojetníci, mnohobuněčnost, medúza, láčka, korálový útes, koráli.  Tyto pojmy 

by tedy mohly být považovány za klíčové pro téma kmene žahavců.  

To, že ostatní pojmy nedosáhly vyšších hodnot neznamená, že by v knihách nebyly 

vůbec, pouze nebyly zvýrazněny nebo obsaženy v rejstříku.  
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Graf 1 Výskyt klíčových pojmů v kapitole žahavci v učebnicích pro ZŠ a nižší stupně gymnázií (zdroj: vlastní) 
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Podle počtu obsažený klíčových (zvýrazněných/obsažených v rejstříku) pojmů dopadly 

učebnice takto: 

Graf 2 Počet klíčových pojmů v jednotlivých učebnicích pro ZŠ a nižší stupně gymnázií (zdroj: vlastní) 
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Dále byly v učebnicích porovnány počty uváděných zástupců kmene žahavců: 

Graf 3 Počet zástupců kmene žahavců v učebnicích přírodopisu (zdroj: vlastní) 
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Graf 4 Četnost výskytu jednotlivých zástupců kmene žahavců v učebnicích přírodopisu (zdroj: vlastní) 
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4 Kmen: Žahavci (Cnidaria)  

Žahavci (Cnidaria) jsou kmenem bezobratlých živočichů. Jedná se o sladkovodní 

i mořské živočichy, jejichž těla jsou paprsčitě (radiálně) souměrná. U některých je však již 

patrný trend k bilateralitě. Mohou dorůstat různých velikostí. Od zástupců o velikosti 

několika milimetrů až k jedincům, co dorůstají několik metrů. Jejich těla vznikla ze dvou 

zárodečných listů – ektodermu a entodermu. Mezi těmito vrstvami Je obsažena rosolovitá 

hmota – mezoglea (Smrž, 2013). 

Povrch těla žahavců je tvořen ektodermální jednovrstevnou (monociliátní) pokožkou. 

Tou je tvořena svalová soustava zajišťující žahavcům pohyb. Svalové buňky se skládají ze 

svalového těla a kontraktilní části a společně zajišťují pohyb a tělní kontrakce žahavců. 

Mimo svalových buněk, tu jsou i buňky žahavé (knidocyty). Ty obsahují žahavá 

vymrštitelná vlákna (cnidy), která mají na svém konci harpunovitý hrot, jež je opatřen 

zpětnými zoubky, a jedovaté látky (hypnotoxiny – směsi proteinů a fenolů). Živočichům 

slouží jak k lovu, tak na obranu před predátory. Ve spojení s nimi se u žahavců objevují 

nervové buňky. Ty tvoří nejprimitivnější nervovou soustavu, kterou je soustava difuzní. 

U přisedlých forem se vyskytují mechanoreceptory a chemoreceptory, zajišťující smyslové 

vnímání. U pohyblivých forem žahavců je navíc orgán statokinetický a optický 

(Sedlák, 2000). 

Vnitřek těla žahavců tvoří slepá (neprůchodná) trávicí dutina – láčka. I proto se 

žahavcům jinak přezdívá láčkovci. Láčka slouží jako přijímací a zároveň jako vyvrhovací 

otvor. Je vystlána vrstvou svalových a sekrečních buněk, které slouží k trávení. 

K vylučování ani k dýchání nejsou vyvinuty specializované orgány (Sedlák, 2000).  

Rozmnožování u žahavců probíhá dvojím způsobem, a to pohlavní a tělní (somatické). 

Tělní rozmnožování je u žahavců nazýváno pučení. Nově vzniklý jedinec může zůstat 

přirostlý k původnímu nebo se odloučit. Pokud se jedinci neodlučují, často dochází ke tvorbě 

kolonií, kde se jedinci většinou funkčně diferencují. Pohlavní rozmnožování je závislé na 

tvorbě pohlavních buněk (gamet). Splynutím samčí a samičí gamety vzniká zygota, ze které 

následně dorůstá pelagická larva – planula (Smrž, 2013).  
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Žahavci během svého života mohou vytvářet dvě stádia. Jednak stádium polypa, které 

je stádiem přisedlým. Živočich je v tomto stádiu přichycen k podkladu nožním terčem. 

Vrstva mezogley je relativně tenká. Živočich má ústní otvor, který je obklopen věncem 

chapadel. Ta slouží k lovu a obraně. Někteří zástupci jsou schopni se pohybovat i v tomto 

přisedlém stádiu. Pohybům, které vykonávají, se česky říká saltace a jde o to, že živočich 

provádí opakovaný pohyb, kdy se k podkladu střídavě přichycuje nožním terčem a ústním 

otvorem a dělá „salta“ (Smrž, 2013). 

Druhé stádium kmene žahavců je pohyblivé, označováno jako stádium medúzy. Tělo 

medúzy má tvar hřibu nebo zvonu a má mnohem silnější vrstvu mezogley než polyp. Ústní 

otvor se nachází ze spodní strany těla a opět je obklopen věncem chapadel. Na okraji 

klobouku jsou navíc umístěny smyslové orgány – statocysty (rovnováha), chemoreceptory 

a rhopalia (světločivé buňky). Na rozdíl od polypů se u medúz objevuje gastrovaskulární 

soustava. Jedná se o soustavu, která zajišťuje jak trávení, tak rozvod živin po těle. Už se tedy 

nejedná a pouhou jednoduchou tělní dutinu, ale tato dutina je již více větvená (Smrž, 2013). 

4.1 Třída: Polypovci (Hydrozoa) 

Polypovci jsou mořští i sladkovodní živočichové, v jejichž životním cyklu je stádium 

medúzy často druhotně potlačeno. Pokud medúzy vznikají, tak vznikají na polypu či trsu 

polypů. Medúzové stádium polypovců již nemá láčku, ale gastrovaskulární trávicí soustavu. 

Na okrajích klobouku medúzového stádia polypovců je vytvořena blanitá plachetka, velum. 

Nervová soustava je situovaná k bázi chapadel, kde tvoří ganglia nebo nervový prstenec 

(Sedlák, 2000). 

Původní polypovci na území ČR jsou pouze nezmaři. Ti dostali své jméno díky velké 

regenerační schopnosti, kterou disponují. U nezmarů je typická úplná absence medúzového 

stádia. Nezmaři jsou i tak schopni pohlavního i nepohlavního rozmnožování a pohlavní 

rozmnožování u nich probíhá ve stádiu polypa. Na těle nezmara, blíže k chapadlům se tvoří 

samčí pohlavní buňky, u nožního terče pak samičí. Splynutím pohlavních buněk dochází ke 

vzniku nového jedince. Nepohlavní rozmnožování probíhá pučením. Nový jedinec vzniká 

z výčnělku těla původního („mateřského“) jedince, a jedná se tedy o potomka s identickou 

genetickou informací. Jedinci chvíli žijí přirostlí k sobě a po čase se mohou oddělit. Takto 
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mohou vznikat kolonie nezmarů, žijících na jednom místě. Polypovci mohou být jak 

gonochoristé, tak hermafroditi (Smrž, 2013). 

Nezmaři žijí typicky přisedlým způsobem života. Vyskytují se prakticky ve všech 

hloubkách, kde mají možnost se přichytit k substrátu. Živí se dravě pomocí svých 

nitkovitých chapadel, na kterých mají žahavé buňky. Nezmaři nejčastěji loví drobné korýše 

a další složky zooplanktonu (Smrž, 2013). 

4.1.1 Zástupci polypovců uvádění v učebnicích pro ZŠ 

Nezmar hnědý (Hydra oligactis) 

Nezmar hnědý, jinak také nazýván nezmar podélník, je jedním nejběžnějších druhů 

nezmarů vyskytujících se ve vodách ČR (Sedlák, 2000). Objevuje se od jara do podzimu. 

V teplých měsících se nezmar hnědý rozmnožuje nepohlavně tzn. pučením, na podzim pak 

začíná s rozmnožováním pohlavním. Při pohlavním rozmnožování zde dochází k vývoji 

nového jedince bez larválního stádia. Tento nezmar má 4-6 velmi dlouhých tenkých 

chapadel. Tělo je dlouhé asi 1 cm a má hnědou barvu (Atlas zvířat, nedatováno).  

 

Obrázek 1 nezmar hnědý (zdroj: wikimedia commons) 
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Nezmar obecný (Hydra vulgaris) 

 Jedná se o kosmopolitně rozšířeného nezmara, který dorůstá velikosti asi 2 cm a jeho 

chapadla jsou přibližně dvojnásobná než jeho tělo. Obvykle má 6-7 chapadel 

(Atlas zvířat, nedatováno). I tento nezmar je v našich vodách velmi běžný. Nalézá se ve 

vodách stojatých nebo mírně tekoucích a většinou je přichycen na vodních rostlinách 

vyskytujících se u vodní hladiny. Nezmar obecný potřebuje k životu velké množství kyslíku. 

Je to jediný zástupce u nás žijících nezmarů, který je hermafrodit (Smrž, 2013).  

 

Obrázek 2 nezmar obecný (zdroj: wikimedia commons) 

Nezmar zelený (Hydra viridissima) 

Jedná se o nezmara velikosti asi 1 cm, jehož chapadla nepřerůstají jeho tělo. Tento 

zástupce dostal své jméno podle výrazného zeleného zbarvení, které způsobují jeho 

endosymbiotické řasy – zoochlorely. Ty žijí ve tkáních nezmara, zásobují ho kyslíkem (O2) 

a čerpají od něj oxid uhličitý (CO2). Jedná se o mutualistické soužití. Nezmar zelený se 

nejčastěji vyskytuje na jaře v periodických čistých vodách po roztátém sněhu nebo v čistých 

tůňkách (Bellmann, 2016). 
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Obrázek 3 nezmar zelený (zdroj: wikimedia commons) 

Medúzka sladkovodní (Craspedacusta sowerbii) 

Medúzka sladkovodní není v Čechách původním živočichem. Poprvé byla pozorována 

v roce 1930. Ve velkém množství literatury je uvedeno, že medúzka byla do ČR zavlečena 

pravděpodobně z Ameriky. To je ale milná informace, která vznikla v souvislosti s prvním 

pozorováním medúzek ve Velké Británii, v botanické zahradě Kew Gardens, kde byla 

dávána do spojitosti s viktorií královskou, přivezenou právě z Jižní Ameriky. Přibližně 

v polovině 20. století bylo prokázáno, že k nám medúzka sladkovodní byla přivezena z Číny, 

z povodí řeky Jang-c’-ťiang (Petrusek, 2015).  

U medúzky sladkovodní je jako u jednoho z mála polypovců zachován životní cyklus 

střídání stádia medúzy a polypa. Medúzové stádium medúzky dorůstá velikosti přibližně 

2 cm a zvon je lemován stovkami chapadel (200–400). Na rozdíl od medúzovců 

u medúzového stádia polypovců nacházíme na spodní straně zvonu svalnatý lem – valum. 

Ten je nápomocný při pohybu medúzky. Stahuje se rychleji než zbytek klobouku a voda přes 

něj procházející má tak větší tlak a pomáhá efektivnějšímu pohybu (Smrž, 2013).  
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Obrázek 4 medúzka sladkovodní (zdroj: wikimedia commons) 

4.2 Třída: Medúzovci (Scyphozoa) 

Medúzovci jsou živočichové, kteří jsou výhradně mořští. Střídá se u nich stádium 

medúzy a stádium polypa s převahou stádia medúzy. Medúza je pohlavní stádium a dochází 

u ní k pohlavnímu rozmnožování (Sedlák, 2000). To probíhá díky pohlavním buňkám, které 

jsou uloženy v pohlavních orgánech entodermálního původu na spodní straně klobouku. 

K oplození dochází ve vodě a může být jak vnitřní, tak i vnější. Oplozené vajíčko se rýhuje 

a vzniká larva – planula, která se volně pohybuje ve vodě. Následně přisedá a dochází k její 

změně v polypa. Zde se jedná o nepohlavní stádium medúzy (Papáček, 1994). 

K rozmnožování dochází odškrcováním neboli strobilací. Při strobilaci jedinec odškrcuje 

příústní část i s chapadly a ta následně dorůstá v dospělou medúzu. Pravidelné střídání 

pohlavní a nepohlavní generace se nazývá metageneze. Medúzovci jsou dravci, kteří se živí 

převážně zooplanktonem nebo jinými medúzami, mohou však ulovit i menší rybu 

(Sedlák, 2000). 

Některé druhy medúzovců, především tropické, mohou svými žahavými buňkami 

popálit i člověka. Známé jsou i medúzy, jejichž žahnutí je pro člověka smrtelné 

(Papáček, 1994).  
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4.2.1 Zástupci medúzovců uvádění v učebnicích pro ZŠ 

Talířovka ušatá (Aurelia aurita) 

Talířovka ušatá je kosmopolitně rozšířená v pobřežních mořských vodách. Její 

průhledný klobouk může dorůstat průměru až 40 cm. Jsou v něm dobře patrné čtyři 

rozmnožovací orgány uchovitého tvaru. Živí se drobnými korýši, zooplanktonem, i jinými 

menšími medúzami nebo rybím potěrem (Sedlák, 2000). 

Talířovka ušatá je pro člověka většinou neškodná, její žahavé buňky s jedem nejsou 

schopny proniknout lidskou kůží a pouze ve výjimečných případech může způsobit její 

žahnutí lehkou alergickou reakci a zarudnutí pokožky (Bellmann, 2016). 

 

Obrázek 5 talířovka ušatá (zdroj: wikimedia commons) 

 

Kořenoústka plicnatá (Rhizostoma pulmo) 

Kořenoústka plicnatá dostala své jméno podle tvaru svých chapadel, která při troše 

představivosti připomínají plíce obratlovců. Tato medúza, stejně jako všechny kořenoústky, 

se živý pouze mikroskopickou potravou nebo potravou natrávenou mimo tělo (Smrž, 2013). 

Pro kořenoústky je totiž typický srostlý ústní otvor a příjem potravy příústními chapadly, 

která ji vedou přímo do láčky (Papáček, 1994). Kořenoústky se vyskytují v teplých mořích 

a jejich klobouk dorůstá velikosti okolo 20 cm.  Její žahnutí je velmi slabé a člověka nijak 

zvlášť neohrožuje (Sedlák, 2000). 
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Obrázek 6 kořenoústka plicnatá (zdroj: wikimedia commons) 

4.3 Třída: Korálnatci (Anthozoa) 

Korálnatci jsou žahavci žijící výhradně v čistých oblastech teplých moří a postrádající 

stádium medúzy. Polyp korálnatců je schopen jak pohlavního, tak nepohlavního 

rozmnožování. Nepohlavně se rozmnožuje buď pučením nebo dělením a pohlavně pomocí 

pohlavních buněk. Pohlavní buňky jsou u korálnatců entodermálního původu a k jejich 

uvolňování dochází přímo do láčky (Papáček, 1994). Ta je zde rozdělena na 6 nebo 8 celků, 

takzvaných sept. Podle toho se také korálnatci dělí na dvě podtřídy, a to na šestičetné 

a osmičetné. Korálnatci se živí mikroorganismy a často vytvářejí velké kolonie 

(Sedlák, 2000).  

Někteří korálnatci, známí jako koráli, vytvářejí schránky z uhličitanu vápenatého 

(CaCO3) nebo rohoviny (Papáček, 1994). Nové generace korálů stavějí své schránky na 

původních generací a vznikají tak korálové útesy a korálové ostrovy (atoly). Tyto útesy 

a ostrovy tvoří ideální prostředí pro život mořských společenstev (Smrž, 2013). Nejznámější 

a v dnešní době asi nestřeženějším korálovým útesem je Velký bariérový útes, který je 

největší z korálových útesů. Měří přes 2000 kilometrů a táhne se podél severovýchodního 

pobřeží Austrálie. Od r. 1981 patří tento útes do památek UNESCO. 

Jiní korálnatci, známí jako sasanky, schránky netvoří. Zato mají poměrně silnou stěnu 

těla (pokožku). Sasanky mohou mít až několik set zatažitelných chapadel, pomocí kterých 

loví potravu. Jsou to dravci, kteří mají mimotělní trávení, a jsou schopni ulovit i menší rybky. 

Sasanky jsou schopné se pomocí svého nožního terče pomalými pohyby posouvat po dně 

(Smrž, 2013).  
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4.3.1 Zástupci korálnatců uvádění v učebnicích pro ZŠ 

Korál červený (Corallium rubrum) 

Korál červený je hojně rozšířený. Velké zastoupení má například ve Středozemním 

moři, kde často tvoří rozsáhlé kolonie vysoké až 100 cm. Kostra je u korálů vytvořena 

z vápenatých jehlic, které splývají v kompaktní masu (Sedlák, 2000). Schránky korálů jsou 

barvené jasně červenými solemi železa, a tak již ve středověku sloužily pro výrobu šperků. 

Dnes je, stejně jako všechny ostatní korály, chráněný a jeho vyvážení je možné pouze se 

řádným povolením (Smrž, 2013). Rozmnožování u korálů převládá pohlavní. Samčí a samičí 

jedinci bývají často odděleni na jednotlivých ramenech. K oplození dochází uvnitř těla 

samičky. Zde dochází i k vývoji larvy – planuly, která po několika dnech opouští tělo 

mateřského jedince, klesá ke dnu a začíná zakládat novou kolonii (Sedlák, 2000).  

 

Obrázek 7 korál červený (zdroj: wikimedia commons) 

Větevníci (Madrepora) 

Větevníci jsou nejrozšířenějšími korálnatci vůbec. Jsou charakterističtí tím, že počet 

jejich ramen je dělitelný šesti. Jejich kolonie tvoří až milióny jedinců, kteří mohou dorůstat 

velikosti do 3 cm. Jedinci ve spodních vrstvách postupně odumírají. Kolonie jejich 

vápenatých schránek vytvářejí různorodé tvary (bochníkovité, kořenovité či lupenité) a jsou 

základním kamenem korálových útesů (např. Velkého bariérového útesu). Mezi nejčastěji 

zmiňované větevníky patří větevník mozkový nebo větevník velkoústý (Sedlák, 2000).  
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Obrázek 8 větevník mozkový (zdroj: wikimedia commons) 

Sasanka koňská (Actinia equina) 

Sasanka koňská, která hojně osidluje středoevropská pobřeží, je červeně zbarvená.  

Má nízké tělo o velikosti asi 2 až 6 cm a kolem ústního otvoru má velké množství žahavých 

chapadel, kterými chytá kraby a malé ryby. Sasanka koňská žije často v příbojové zóně a při 

odlivu úplně zatahuje svá chapadla a je schopná přečkat krátkodobé nepříznivé podmínky 

jako je horko, vysychání, ale i lijáky (Bellmann, 2016).  

 

Obrázek 9 sasanka koňská (zdroj: wikimedia commons) 

Sasanka hnědá (Anemonia sulcata) 

Sasanka hnědá je největší sasankou žijící v evropských mořích, její tělo může mít 

v průměru až 10 cm. Nacházíme u ní až dvě stovky nezatažitelných chapadel, která se na 

koncích barví často do fialova. Její žahavé buňky mohou popálit i člověka. Tato sasanka 

potřebuje k životu poměrně velké množství kyslíku a světla, proto se jí nejlépe daří 

v proudících vodách v hloubkách maximálně do 7 m (Sedlák, 2000). 
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Obrázek 10 sasanka hnědá (zdroj: wikimedia commons) 
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5 Vybrané formy a metody výuky využívané v přírodopisu žahavců na 

ZŠ 

Důležité pro každou školní výuku je, aby byly dodržovány didaktické zásady. Jedná 

se o všeobecně stanovené normy, které vedou k dosažení didaktických cílů ve výuce. Tyto 

zásady se týkají jak činnosti učitele, tak činnosti žáků, přičemž by měly dbát na respektování 

psychického i fyzického vývoje žáků. A samozřejmě by podle nich měly být vhodně voleny 

formy i metody výuky (Kalhous a Obst, 2009). Didaktické zásady jsou níže rozepsány dle 

Pavlasové (2014). 

Vždy, a obzvlášť v přírodovědných předmětech, by měla být plněna zásada 

vědeckosti, díky které je dbáno na to, aby byly žákům předkládány vědecky správné, 

aktuální a ověřené informace. Učitel by měl používat správnou terminologii, přesné 

a nezkreslené obrázky a schémata. Pro učitele je právě v přírodopisu, a hlavně v oborech 

jako je například genetika, velmi důležité hlídat aktuální vývoj daného oboru, aby žákům 

nepředkládal zastaralé informace. Dále tato zásada dbá na to, aby vědecky zaměřené 

předměty využívaly správné vědecké metody, to znamená, že v přírodovědných předmětech 

budou žáci často pracovat s pozorováním nebo pokusem  

Druhou zásadou je zásada výchovného vyučování. Tato zásada dohlíží na naplňování 

afektivních cílů výuky. V přírodopisu jde hlavně o snahu v žácích probudit zájem o přírodu 

a její ochranu, zájem o životní prostředí, ale i zájem o sebe, své tělo, tělesnou hygienu nebo 

prevenci pohlavně přenosných chorob  

Třetí zásadou, pro přírodopis také velmi důležitou, je zásada soustavnosti 

a posloupnosti. Zde jde o ukotvování nových poznatků, které by měly navazovat na poznatky 

již získané a sami by měly být výchozími poznatky pro poznatky budoucí. I proto je zde 

důležité žáky seznamovat s cíli hodin, na začátku hodiny opakovat již probranou látku a na 

jejím konci opět opakovat nově probranou látku, aby se poznatky ucelily a zasadily do 

kontextu.  

Čtvrtou a znovu pro přírodopis neméně důležitou zásadou je zásada názornosti. 

V zásadě názornosti jde hlavně o to, aby žáci přišli do kontaktu s reálnými předměty, modely 

či nákresy, které by měli být schopni i sami tvořit, a aby si ve výuce zkoušeli reálnou práci 
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vědce manipulací se skutečnými přírodninami, děláním experimentů či pozorováním. 

Přírodopis je jeden z mála předmětů, kde je možné, aby žáci zapojovali při své práci všech 

5 smyslů. 

Pátou zásadou správné výuky je zásada propojení teorie s praxí. Pro žáky je důležité, 

aby si nově získané vědomosti uměli propojit s běžným životem. Pro žáky je mnohem více 

motivující, když si dokážou nové poznatky integrovat do každodenní praxe, do něčeho, co 

dobře znají.  

Šestou a znovu velmi důležitou zásadou je zásada srozumitelnosti. Ta vyžaduje, aby 

žákům byly předkládány informace přiměřené obsahem i rozsahem jejich věku a již nabytým 

znalostem a dovednostem.  

Zásada aktivnosti je sedmou zásadou důležitou při výuce. Jde o vytvoření kladného 

vztahu žáků k předmětu/tématu a jejich aktivní a cílevědomé osvojování nových znalostí 

a dovedností. Učitel zde má důležitý úkol, vzbudit v žácích tak velký zájem, že se cíle výuky 

stanou i subjektivními cíli žáků.  

Osmou zásadou je zásada trvalosti. Ta hovoří o dlouhodobém trvání získaných 

poznatků a dovedností. Jde o jejich trvalé ukotvení, aby žáci byli schopni je v případě 

potřeby kdykoliv znovu použít.  

Další zásadou je zásada individuálního přístupu. Správný učitel by měl vždy znát 

individuální speciální požadavky jednotlivých žáků a měl by s těmito požadavky umět 

správně pracovat. Je jedno, zda jde o nadané žáky nebo žáky méně nadané, vždy jsou to žáci 

se speciálními potřebami učení a učitel by se měl vždy snažit společně s nimi dosáhnout co 

nejlepších výkonů dosažitelných pro dané žáky, ale i pro celý kolektiv třídy.  

Předposlední zásadou je zásada respektování mezipředmětových vztahů. Poznatky 

jednotlivých předmětů bývají nedílně opřeny o poznatky z jiných předmětů. Mělo by se 

předcházet striktnímu oddělování jednotlivých předmětů. Hlavně přírodovědné předměty 

jsou mezi s sebou velmi úzce propojeny a měl by být na tuto skutečnost kladen důraz. 

Poslední zásadou je zásada hygieny a bezpečnosti výuky. Tato zásada mluví o tom, že 

ve výuce všech předmětů musí být dodržována hygienická a bezpečnostní pravidla. 

V přírodopisu se tato pravidla týkají především praktické části výuky, tzn. pokusů, práce 
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s technikou a přírodninami. V případě, že je možnost na jednotlivých školách provádět 

pěstitelské či chovatelské práce, tak se tyto zásady týkají samozřejmě i těchto činností.  

 

5.1 Vybrané formy výuky využívané ve výuce přírodopisu na ZŠ 

Organizační formy výuky se společně s výukovými metodami podílejí na procesu 

vyučování a na naplňování cílů výuky. V průběhu vývoje školství docházelo i k vývoji 

organizačních forem výuky podle toho, na co zrovna daná doba kladla důraz (Skalková, 

2007). V praxi se jednotlivé formy výuky prolínají a vzájemně doplňují. V organizačních 

formách výuky se odráží struktura samotného výukového procesu. Zahrnují komplexně 

všechny složky výuky počínaje činností, přes komunikaci učitele a žáka i žáků vzájemně, 

jejich součinnost, obsah učiva i konkrétní metodu výuky (Čábalová, 2011).  

Autoři pedagogické literatury dělí formy výuky různě. Nejčastěji jsou však děleny do 

dvou skupin. Za prvé jde o to, s kým a kde pracujeme. Zde se výuka člení na frontální výuku, 

individualizovanou výuku, skupinovou, projektovou či integrovanou a v neposlední řadě 

domácí přípravu žáků (Kalhous a Obst, 2009). Za druhé pak dle toho, kde výuka probíhá 

jsou formy členěny na vyučovací hodinu, praktické cvičení, exkurzi či vycházku, 

projektovou výuku, odborný seminář a na domácí přípravu. Oba způsoby rozdělení se 

navzájem doplňují a prolínají a nedají se radikálně oddělit (Altmann, 1972). 

5.1.1 Frontální výuka ve vyučovací hodině 

Velké a důležité místo ve výuce naukových předmětů, mezi které patří i přírodopis, 

zastává frontální výuka v systému vyučovacích hodin, kdy učitel pracuje s vymezenou 

skupinou žáků. Pokud vztáhneme tuto formu výuky k výuce na základní škole či víceletém 

gymnáziu, jedná se většinou o úsek dlouhý 45 minut, ve kterém učitel plánovaně a soustavně 

pracuje s danou skupinou žáků – se školní třídou. Každá vyučovací hodina má svůj dílčí 

vzdělávací cíl, který zapadá do školního vzdělávacího plánu (Skalková, 2007).  

Vyučovací hodina by měla mít jasně danou strukturu, která charakterizuje řád 

v postupech učitele. Podle Pavlasové (2014) se vyučovací hodina dělí na 5 částí: 

1) Zahájení vyučovací hodiny. Tato část je spíše organizační, učitel by měl vyřešit 

administrativu, seznámit žáky s tématem a cíli hodiny a pokusit se je motivovat.  
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2) Opakování. V této části hodiny by mělo dojít k osvěžení již probrané látky jako 

příprava na probírání látky nové. Často zde dochází ke kontrole domácích úkolů 

nebo ke kontrole znalostí žáků formou písemného či ústního zkoušení.  

3) Probírání nového učiva. Žáci zde objevují nové znalosti, ale také může jít 

o postupy nebo techniky poznávání. Dalo by se říct, že zde dochází k osvojování 

kognitivních, afektivních i psychomotorických dovedností. 

4) Opakování a procvičování nově získaných vědomostí či dovedností.  

5) Zhodnocení hodiny a práce žáků, zadání domácího úkolu na příští hodinu. 

Jednotlivé úseky vyučovací hodiny se od sebe mohou časově velmi lišit podle našich 

aktuálních cílů. Dalo by se říct, že se dokonce předpokládá, že struktura hodin nebude 

jednotvárná, aby se nestala pro žáky nudnou a stereotypní (Skalková, 2007).  

5.1.2 Laboratorní práce (praktické cvičení) 

Laboratorní práce je způsob relativně moderního vyučování aktivizujícího žáky 

pomocí pozorování a pokusů. Žáci dostávají možnost prakticky využívat a osvojovat si 

nabyté vědomosti a dovednosti. Svých cílů tak zde dosahuje didaktická zásada o spojování 

teorie s praxí. Na vybraných biologických jevech se žáci učí vědeckému pozorování, 

stanovování hypotéz, zaznamenávání průběhu experimentu a vyvozování závěrů (Pavlasová, 

2014). 

Laboratorní práce v sobě nese prvky badatelsky orientované výuky (BOV), která 

umožňuje žákům hlouběji porozumět učivu. Banchi a Bell (2008) rozdělili bádání do 

několika úrovní: 

• potvrzující bádání – žáci předem vědí, co se stane 

• strukturované bádání – žáci neznají odpověď, výzkumná otázka i postup je 

daný 

• nasměrované bádání – žáci znají pouze výzkumnou otázku, žáci samostatně 

vytvářejí postup 

• otevřené bádání – žáci si kladou otázky, na které sami hledají odpovědi, učitel 

pouze koordinuje 
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Na základních školách se však při praktických cvičeních setkáváme nejčastěji jen 

s potvrzujícím bádáním. Žáci zde mají stanovené výzkumné otázky, postupy i výsledky 

a mají vše pouze v praxi ověřit. Praktické cvičení většinou probíhá ve specializovaných 

učebnách, ale jednoduché pokusy lze provádět i ve třídách. Laboratorní práce má podle 

Pavlasové (2014) šest fází:  

1) Na úvod by měli být žáci poučeni o bezpečnosti práce v laboratoři 

a o bezpečném používání laboratorních pomůcek (skalpely, laboratorní 

nádobí, chemikálie atd.) Dále by žáci měli být informováni o cílech 

laboratorní práce a zapasování laboratorní práce do kontextu probíraného 

tématu. 

2) Následuje opakování již nabytých znalostí podstatných pro provedení 

praktického cvičení a zadání pracovního postupu. To může proběhnout ústně, 

ale měl by následovat zápis na tabuli, do sešitů nebo rozdání pracovních listů 

s postupem každému žákovi, případně do skupin.  

3) Vlastní provedení laboratorní práce. 

4) Prezentace výsledků práce. Společné vyhodnocení a vyvození zákonů, 

pravidel atd.  

5) Zadání domácího úkolu – vypracování protokolů. Zopakování toho, jak by 

měl protokol vypadat, jakou má mít strukturu, co v něm nesmí chybět. Ideální 

je žákům ukázat vzorový protokol.   

6) Zhodnocení a ukončení laboratorního cvičení. Úklid pracovního místa a celé 

učebny.  

Před přípravou laboratorní práce si učitel musí stanovit výukové cíle. Vždy musí být jasný 

laboratorní postup a zakomponování do výuky. Učitel by si měl předem laboratorní cvičení 

vyzkoušet. Předejde tak případným komplikacím ve výuce, na které by nemusel být 

připraven a zjistí, jaké nástroje k práci skutečně potřebuje, což mu může výrazně pomoc při 

připravování pracovních pomůcek žákům. Navíc následně lépe odhadne časovou dotaci, 

kterou žáci na jednotlivá laboratorní cvičení budou potřebovat (Altmann a Lišková, 1979).  
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5.1.3 Exkurze (terénní práce) 

Exkurze je formou výuky, která by měla žákům pomoci komplexně propojit nabyté 

teoretické poznatky s praktickou složkou výuky. Žákům je při exkurzi umožněno pozorování 

přírodnin, buď přímo v jejich přirozeném prostředí nebo v uměle vytvořených podmínkách. 

Cílem exkurze by mělo být vytváření vztahu žáků k přírodě a k přírodninám, upevnění jejich 

znalostí či dovedností nabytých při teoretické výuce. Exkurze je považována za aktivizující 

formu výuky. Podle četných výzkumů však žáci po absolvování exkurze nedosahují úrovně 

výsledků jako při tradiční výuce ve třídě. Na druhou stranu se rozvíjí pozitivní vztah ke škole 

i k učení. Učitel by se tak měl snažit o nalezení ideální hranice mezi jednotlivými formami 

a doplňovat jednu druhou (Pavlasová, 2015).  

 Exkurze jdou děleny podle několika kritérií. Prvním z nich je délka. Exkurze může 

být jednodenní, vícedenní nebo například dlouhá 1-2 hodiny, takové exkurzi pak říkáme 

vycházka.  

 Druhé kritériem je zařazení do výuky. Exkurze může být úvodní, která slouží 

k motivaci, a probíhá před otevřením určitého výukového celku. Dalším typem exkurze je 

exkurze průběžná, která se zapojuje do výuky při probírání daného celku a měla by přímo 

zprostředkovávat konkrétní učivo. Třetím typem je exkurze závěrečná, která slouží žákům 

k uzavření či opakování výukového celku (Altmann, 1972). 

 Další kritérium uvádí Skalková (2007), která dělí exkurze na jednooborové 

a komplexní. Komplexní integrují více předmětů dohromady. U biologie jde často 

o propojení poznatků z konkrétní lokality (zoologie, geologie, ekologie atd.). 

 Exkurze je možné provádět na různých lokalitách. Pro učitele nejdostupnější se jeví 

různé naučné stezky, muzea a muzea v přírodě, zoologické či botnické zahrady, akvária, 

ekocentra, výrobní a zpracovatelské závody nebo sbírky a výstavy (Pavlasová, 2014).  

5.1.4 Projektová výuka (Projekt) 

Projektová výuka je charakteristická tím, že obsahuje komplexní problémové úlohy 

(projekty). Její dosah by měl být širší a praktičtější než u běžné výuky. Problémová úloha 

by měla být pro žáky natolik zajímavá, že se s ní ztotožní a přijmou ji za svou. Jen tak žáci 

úlohy řeší s opravdovým zájmem a přijímají za svá řešení a postupy odpovědnost. Vzhledem 
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k tomu, že projekt často řeší problematiku spjatou se životní realitou, tak v sobě obvykle 

přirozeně propojuje několik předmětů. Tato skutečnost je obzvlášť v přírodovědných 

předmětech, kde díky projektů může lépe dojít k jejich integraci, přímo žádoucí 

(Kalhous a Obst, 2009). 

Projekt může být podle Pavlasové (2014) a Maňáka a Švece (2003) zařazen do výuky 

několika způsoby:  

• Může se jednat o projekt, který probíhá pouze v rámci jednoho předmětu 

a nemá přesah do dalších předmětů. Odučí se tak projektově jedno téma. 

Tento způsob zařazení je pro vyučující nejsnadnější, neboť není potřeba velká 

spolupráce jednotlivých učitelů.  

• Projekt může zahrnovat více předmětů. Dochází zde k integrované výuce, 

která zahrnuje více předmětů. V dnešní době je často skloňováno téma plasty, 

které je ideálním průřezovým tématem například pro biologii, chemii 

a enviromentální výchovu.  

• Dalším způsobem, jak zařadit projekt do výuky je formou projektových dnů 

nebo týdnů. Žáci na tématu pracují v delším čase a často mají na výběr z více 

projektů.  

• Čtvrtou možností je zařazení projektů do výuky pomocí volitelných seminářů 

nebo odpoledních kroužků. Tento typ zařazení se pak týká jen opravdových 

zájemců o dané téma.  

• Poslední zmíněnou metodou je projekt dlouhodobý. To bývají například 

projekty ekologických organizací, kam se školy mohou přihlašovat. Tento 

způsob projektu probíhá paralelně s každodenní výukou, se kterou se místy 

prolíná.  

Projekt není nutné realizovat pouze ve škole. Je možné a vhodné vyžadovat k projektové 

výuce i domácí přípravu.  

Když se učitel rozhodne uskutečnit ve své výuce projekt, musí důkladně promyslet 

všechny jeho části. Tradičně se realizace projektu dělí podle Valenty (1993) na čtyři části:  
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1) Stanovení cíle, záměr. V první fázi učitel musí zvážit realizovatelnost projektu ve 

zvolených podmínkách. Vybrané téma, by mělo být v souladu s ŠVP školy. 

Důležitou roli zde také hraje motivace žáků a jejich ztotožnění s problémem. Učitel 

se musí také ujistit, že vybraný projekt je v souladu s jejich předchozími znalostmi 

a dovednostmi.  

2) Vytvoření plánu. Při plánování se společnými silami formulují jednotlivé otázky, 

domlouvá se způsob, jakým na ně bude odpovězeno a výstup, který z projektu bude. 

Každý žák se zde ujímá role v projektu a svých úkolů. Musí zde být také domluvena 

časová dotace. Ideální je, aby každý žák dostal vše, co je domluvené, písemně, aby 

všichni mohli kontrolovat průběžné plnění úkolů. 

3) Realizace. Aktivita by měla být přenesena na žáky, kteří pracují samostatně nebo 

v určených skupinách. Učitel by měl být připraven dávat žákům rady, ale jinak by 

měl pouze dohlížet na plnění plánu a do aktivit nezasahovat. Žáci se tak zde mimo 

jiné cvičí v odpovědném jednání, v zapojování smyslů, schopnosti pozorovat, 

vyhledávat informace nebo experimentovat.  

4) Vyhodnocení. Posledním bodem je společné vyhodnocení, které by mělo být opřeno 

o schopnost sebehodnocení. Důraz je zde kladen na způsob prezentace výsledků. 

Jako motivační prvek je zapojováno odprezentování výsledků žákům ostatních tříd 

nebo širší veřejnosti.  

Pokud je možnost, na formulaci problému, provedení, výstupů i hodnocení by se měli 

podílet žáci. 

Obecně je udáváno hned několik předností a přínosů zapojení projektové výuky. Patří 

mezi ně například již zmiňovaná zvýšená motivace a iniciativa žáků. Nebo možnost řešení 

praktických úkolů a problémů z běžného života. Tato forma výuky učí žáky spolupráci 

a měla by posilovat jejich schopnost komunikace. Dává příležitost k zapojení jejich tvořivé 

činnosti a měla by u žáků rozvíjet zodpovědnost, schopnost sebehodnocení, ale také 

sebedůvěru, toleranci nebo vytrvalost (Maňák a Švec, 2003).  

5.1.5 Skupinové (kooperativní) vyučování 

Tato forma výuky spočívá v rozdělení třídy na menší skupiny. O tom, jak budou 

skupiny velké, rozhoduje učitel. Nejmenší skupiny obsahují dva žáky (párové učení). 



46 

 

 

Skupiny mohou vznikat spontánně nebo je může učitel rozdělit dle různých hledisek. Jedním 

z hledisek může být například složitost úkolů, zájem nebo pracovní tempo žáků atd.  

Ne každá práce ve skupině se však dá definovat jako kooperativní vyučování. I po 

rozdělení žáků do skupin se dá praktikovat například frontální výuka nebo pouze 

individuální práce žáků (Kalhous a Obst, 2009). Aby se jednalo o skupinové vyučování, měl 

by výuka splňovat podle Maňáka a Švece (2003) tyto základní předpoklady:  

1) Žáci by měli ve skupinkách aktivně spolupracovat. 

2) Každý žák by měl mít ve skupině svou roli a měl by přispívat k řešení zadaného 

problému.  

3) Žáci by mezi sebou měli sdílet své poznatky, názory a zkušenosti. 

4) Skupinová výuka by měla být prosociální. Členové ve skupině by si měli 

vzájemně pomáhat, čímž by mělo docházet k rozvíjení jejich ochotě ke 

spolupráci, toleranci, sebekritičnosti, vlastní iniciativnosti atd. 

5) Žáci by měli přijímat odpovědnost nejen za sebe, ale i za výsledky celé 

společné práce.  

Klíčovou pro kooperativní výuku je tedy pozitivní závislost jednice na zbytku skupiny 

a celé skupiny na každém jedinci. Z toho vyplývá, že úspěch každého jedince ve skupině je 

závislí na úspěchu skupiny a opačně. Žáci by tak měli přijímat zodpovědnost. Žáci při 

kooperativní výuce komunikují mezi s sebou i s učitelem a dochází tak k rozvoji 

komunikačních a sociálních kompetencí (Skalková, 2007). Kooperativní výuka je Maňákem 

a Švecem (2003) členěna do tří fází:  

1) Fáze přípravná. V této fázi dochází k rozdělení skupin, formulaci problémové 

úlohy. Všechny skupiny buď mohou řešit stejné zadání nebo může každá 

skupina dostat dílčí úkol, ze kterého pak budou společně vyvozovány 

výsledky.  

2) Fáze realizační. Tato fáze se týká činnosti žáků přímo ve skupinách. Žáci 

analyzují svůj problém, shromažďují materiály, vytvářejí si vlastní postoje 

a hodnocení problému.  

3) Prezenční fáze. Skupiny si vzájemně prezentují své výsledky, dochází 

k syntéze jednotlivých výsledků a integraci dílčích poznatků. 
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5.1.6 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Forma výuky CLIL zajišťuje integraci cizího jazyka do výuky odborného předmětu 

a naopak. Cizí jazyk slouží při zprostředkování obsahu – nových znalostí a dovedností – 

nejazykového předmětu. Tato forma výuky si stanovuje dvoje cíle, jedny se týkají obsahu, 

druhé jazyka. CLIL je odrazem požadavků současné společnosti na integraci předmětů. 

Jednotlivé předměty se zde vzájemně prolínají a obohacují. CLIL navíc podněcuje aktivnější 

úlohu žáků ve výuce.    

S formou výuky CLIL se zatím potkáváme ve dvou formách. První z nich je hard 

CLIL. Tato forma představuje způsob výuky, kdy jsou odborné předměty vyučovány v jiném 

jazyce, než je mateřský. Tato forma výuky je převážně realizována odborníkem na 

nejazykový předmět. Druhou formou je soft CLIL. V tomto případě se snaží učitelé jazyků 

začleňovat obsah nejazykového předmětu, ale se zaměřením na jazykové cíle. Nejlepším 

realizátorem CLIL výuky jsou učitelé, kteří mají dvojí aprobaci – jednu v odborném 

nejazykovém předmětu a druhou v cizím jazyce.  

CLIL se v České republice překrývá s bilingvní výukou, ale není definován jako totéž. 

Klíčovým přínosem CLILu je rozvoj kognitivních dovedností propojený s přemýšlením 

v cizím jazyce. Jedná se o použití jazyka jako hlavního nástroje pro výuku obsahu 

nejazykového předmětu (Pouchová, 2012).  

5.2 Vybrané metody výuky využívané ve výuce přírodopisu žahavců na 

ZŠ 

Výukové metody jsou podle Skalkové (2007) cesty k cíli. Říká, že jde o „způsoby 

záměrného uspořádání činnosti učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům“ 

(Skalková, 2007). 

Maňák a Švec (2003) rozdělili výukové metody do třech velkých skupin. Hovoří 

o výukových metodách klasických, aktivizujících a komplexních. Ani jedna z těchto skupin 

však není izolovaná, ale je součástí velkého množství činitelů, které ovlivňují průběh výuky.  

Do klasických výukových metod jsou zařazeny metody slovní (vyprávění, vysvětlování, 

přednáška, práce s textem), metody názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce 

s obrazem či instruktáž) nebo metody dovednostně-praktické (vytváření dovedností, 
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napodobování, manipulování, experimentování, produkční metody). Mezi metody 

aktivizující pak patří metody diskusní, heuristické, situační, inscenační nebo didaktické hry. 

A do komplexních metod se pak řadí například skupinovou a kooperativní výuku, 

partnerskou výuku, projektovou výuku, brainstorming, kritické myšlení, otevřené učení 

a další (Maňák a Švec, 2003). 

5.2.1 Výklad, vysvětlování, přednáška, vyprávění 

Jedná se o klasické vyučovací metody, které jsou známy již od nepaměti. Slovo 

umožňuje lidem mezi s sebou komunikovat a předávat si tak informace. Pro zvládnutí těchto 

výukových metod musí učitel plně ovládat zvukovou techniku svého jazykového projevu. 

Měl by zvládat techniku řeči, členění mluvy, sílu hlasu, intonaci, melodii, důrazy a přízvuk 

u významnějších pasáží. Pro zvládnutí slovních metod tak není důležitá jen správnost 

informací, ale také práce s jejich interpretací (Maňák a Švec, 2003). 

Všechny výše zmíněné metody jsou metody monologické, kdy učitel většinou 

předává učivo bez přímého zapojení žáků (může se však jednat i o monolog žáků). Tyto 

metody jsou důležitou součástí výuky, především jsou využívány pro uvedení žáků do 

nového tématu. Vyprávění často mívá motivační potenciál a vzbuzuje tak větší zájem žáků. 

S úkolem na vysvětlení se setkáváme například v učebnic od Kočárka (2015) 

nakladatelství Prodos, kde mají žáci za úkol vysvětlit, kde a jak vznikají korálové útesy a čím 

jsou výjimečné nebo jak ohrožuje zvýšení hladiny oceánu nebo změna teploty vody korálové 

kolonie tropických moří.  

5.2.2  Práce s textem 

Práce s textem je další klasickou slovním výukovou metodou. Tato metoda výuky je 

převážně založená na zpracovávání informací vycházejících ze zadaných textů. Informace 

jsou základem pro osvojení nových poznatků či jejich fixaci a následné prohloubení. Práce 

s textem necílí však pouze na zapamatování, ale spíše na rozvoj žákovských dovedností, 

které umožňují využívat informace z textu při řešení složitějších úloh a problémů 

(Maňák a Švec, 2003).  

Práce s textem se dá pojmout mnoha různými způsoby. Žáci mohou například jen 

předčítat text z učebnice či jiného učebního materiálu (např. odborná literatura) a následně 
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reprodukovat zjištěné informace. Může jít o vyhledávání důležitých informací v textu, 

opravu chyb, dopisování slov nebo uspořádání úryvků. Žáci si však také mohou tvořit texty 

vlastní, se kterými se bude dále v hodinách pracovat. Pro práci s odbornými texty je pak 

možné zvolit metodu I.N.S.E.R.T., která je jednou ze základních metod kritického myšlení 

(Pavlasová, 2014). 

S úkoly na práci s textem se setkáváme např. u Kočárka (2015) v učebnici od 

nakladatelství Prodos, kde téma žahavci uvádí text o čtyřhrankách. Další úkol na práci 

s textem uvádí např. učebnice od Vlka et. al (2007) od nakladatelství Nová škola, kde mají 

žáci na internetu vyhledat, jak jsou značené pláže, kde by se mohly vyskytovat medúzy 

a jakým způsobem lze ošetřit jejich žahnutí.  

5.2.3 Popis 

Popis je další klasickou výukovou metodou, tentokrát ze skupiny názorově-

demonstračních. V přírodopisu je využíván velmi často, hlavně při výkladu anatomie 

a morfologie organismů. Vždy je dobré mít k němu připravené vhodné výukové pomůcky, 

jak jsou různé přírodniny, vycpaniny, fotografie, náčrty nebo třeba videa (Pavlasová, 2014). 

Zaměřuje se hlavně na pozorovatelné vnější vlastnosti a často doprovází pozorování 

a vysvětlování nebo demonstraci. Pokud má být popis účinný, musí vést k jasným definicím 

podstatných vlastností (Maňák a Švec, 2003). 

S úkoly na popis se opět setkáváme například u Kočárka (2015) v učebnici od 

nakladatelství Prodos, kde mají žáci za úkol popsat, jak získávají žahavci potravu nebo 

popsat základní rozdíly mezi polypovci, medúzovci a korálnatci. Pelikánová et. al (2014) 

v učebnici od nakladatelství Fraus zadává žákům popsat podle obrázků, jak se může nezmar 

pohybovat z místa na místo, přestože je přisedlý.  

5.2.4 Pozorování a předvádění 

Pozorování a předvádění jsou výukové metody, patřící mezi metody názorně-

demonstrační, které mají ve výuce dlouhou tradici (Maňák a Švec, 2003). Podle 

Pavlasové (2014) se jedná o „pozorování předmětů a jevů žáky a jejich předvádění učiteli, 

kdy žáci do průběhu jevů nezasahují.“ 
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Žáci jsou při pozorování uváděni do kontaktu s pozorovanou skutečností, která 

obohacuje jejich představy a snaží se o konkretizaci abstraktních pojmů, čímž napomáhá 

propojování s reálnou skutečností (Skalková, 2007).  

Pokud má však předvádění a pozorování dosáhnout svého cíle, je nutný aktivní zájem 

žáků. Proto by tato metoda neměla znamenat jen pasivní prohlížení předmětů a jevů. Žáci 

by měli být vedeni k aktivnímu zapojení, k vytváření postojů a představ, rozvoji fantazie, 

k myšlení a k vyvozování závěrů ze zjištěných faktů (Maňák a Švec, 2003). 

V přírodopisu je vhodné pozorování a předvádění zapojit do většiny témat (což platí 

i pro kmen žahavců), aby žáci měli reálnou představu nejen o vzhledu, ale i o struktuře, 

chování a reakci daného organismu. Využít pro výuku je možné velké množství tematických 

videí, které mohou sloužit i jako aktivizační prvky pro další vývoj vyučovací hodiny 

S úkolem na pozorování se setkáváme například v učebnici od Černíka et. al (2016) 

nakladatelství SPN, kde mají žáci za úkol zjistit, čím ohrožují lidé existenci korálů. 

K odpovědi mají žáci využít televizní pořady. Konkrétní úkoly na pozorování žahavců sice 

nenacházíme v učebnici od Pelikánové et. al (2014) od nakladatelství Fraus, zato se 

v interaktivní učebnici setkáváme s velkým počtem videí k tomuto tématu.  

5.2.5 Instruktáž 

Maňák a Švec (2003, s. 87) říkají že „instruktáž je výuková metoda, která 

zprostředkovává žákům vizuální, auditivní, audiovizuální, hmatové a podobné podněty 

k jejich praktické činnosti.“ Jedná se o názorně-demonstrační metodu, která je v praxi 

osvědčená a hojně využívaná (Maňák a Švec, 2003).  

U instruktáže jde o slovní nebo písemné instrukce, které informují žáky o činosti, 

kterou budou vykonávat. Jedná se tak o teoretický úvod před praktickou činností, kdy 

součástí instruktáže může být i předvedení dané činnosti (Zormanová, 2014).  

Ve výuce přírodopisu se můžeme s instruktáží setkat např. před laboratorním nebo 

praktickým cvičením, když žáci dostanou jasné slovní nebo písemné pokyny, jak postupovat. 

Také se s instruktáží setkáváme např. před exkurzí, kterou můžeme do výuky žahavců 

zařadit (Pavlasová, 2014).  
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5.2.6 Pokus 

Pokus nebo také experiment, je výuková metoda, sloužící k hledání odpovědí na 

teoretické otázky. Pro školy je nejtypičtější školní pokus (experiment), který za správně 

nastavených podmínek může přerůstat až v badatelsky orientované vyučování. Ve výuce se 

objevují nejčastěji dva typy pokusů – učitelský a žákovský. Učitelský pokus představuje do 

určité míry spíše předvádění, žákovský je pak často efektivnější, neboť má schopnost žáky 

postupně dovézt až k širším možnostem bádání (Maňák a Švec, 2003). 

Pokusy můžeme rozdělit i dle délky provedení. Mohou probíhat několik minut, ale 

také klidně několik dní. Takové pokusy jsou často vyhodnocovány až na následujících 

hodinách. Kratší pokusy je možné zařadit do vyučovací hodiny, zatímco na delší je lepší 

vyhradit laboratorní práce. Žáci se při provádění pokusů učí pozorovat, klasifikovat různé 

jevy, měřit, formulovat hypotézy a vyvozovat závěry (Pavlasová, 2014). 

5.2.7 Diskuse, panelová diskuse, debata 

Diskusní metody patří mezi aktivizující výukové metody. To znamená, že by se 

výukových cílů mělo dosahovat na základě vlastní práce žáka, u kterého je kladen důraz na 

myšlení a řešení problémů. Dále mohou být zařazeny do kategorie dialogických metod. Ty 

jsou založeny na komunikaci a interakci mezi vyučujícím a žáky nebo mezi žáky vzájemně 

(Skalková, 2007). 

Všechny diskusní metody je dobré provádět na tématech, která jsou současná 

a atraktivní, ale zároveň je u nich možné najít rozpory v názorech žáků. Je dobré, když jsou 

žáci na tuto metodu výuky připraveni a mohou se předem vybavit argumenty. Všechny 

uvedené diskusní metody se také musí řídit předem stanovenými pravidly. Na závěr by pak 

mělo vždy následovat shrnutí a vyvození závěrů (Pavlasová, 2014).  

5.2.8 Brainstorming 

Brainstorming neboli burza nápadů či „bouře mozku“ je metoda, která slouží ke 

shromáždění nových nápadů k řešení určitých problémů. Každý účastník brainstormingu má 

za úkol dát dohromady co nejvíce nápadů (kritika se nepřipouští) k dané problematice za 

určitý časový úsek. Tyto nápady se následně zapisují na tabuli, aby je měli všichni na očích 
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a mohli na ně dále reagovat. Po uplynutí určeného časového úseku se nápady analyzují 

a hledá se mezi nimi nejlepší řešení (Skalková, 2007). 

V běžné výuce se tato metoda často používá ke zjištění prekonceptů žáků. Žákům se 

zadá centrální pojem a všichni se snaží uvádět další pojmy, které by s centrálním mohly 

souviset (Pavlasová, 2014). Touto metodou lze ověřit prekoncepty žáků i v případě tématu 

žahavci, nebo ji lze zapojit v rámci průřezového tématu enviromentální výchovy 

u korálových útesů, kde může tato burza nápadů přinést návrhy na důvody vymírání korálů 

či nápady na řešení této problematiky. 

5.2.9 Pojmové mapy 

Pojmové nebo také myšlenkové mapy jsou schématickým znázorněním myšlenkových 

pochodů. Myšlenková mapa pomáhá žákům hledat souvislosti a zpřesňovat vazby mezi 

pojmy u dané problematiky (Maňák a Švec, 2003). 

Pojmy v myšlenkových mapách se dají zapsat  a graficky upravovat různými způsoby. 

Otevírá se tu tak možnost být kreativní, což může vyhovovat umělecky zaměřeným  žákům. 

Při tvorbě myšlenkové mapy je centrální pojem umístěn uprostřed nebo v horní části stránky 

a další pojmy se zapisují okolo centrálního pojmu nebo pod něj. Centrální pojem může být 

zadán, ale existují i jiné varianty tvorby myšlenkových map. Například lze zadat text, ve 

kterém žáci určují klíčové pojmy, mezi kterými následně hledají vztahy a tvoří z nich mapu. 

Je možná i varianta zadání všech klíčových pojmů, mezi kterými mají žáci pouze určit vztahy 

a zapsat je do mapy (Pavlasová, 2014).  

Tato metoda může posloužit i pro opakovaná již probrané látky tak, aby si žáci v nově 

nabytých vědomostech udělali pořádek. Tím lze ověřit i jejich komplexní znalosti 

o problematice žahavců. Metoda myšlenkových map se dá využít i při projektové výuce. 

Žáci zde mohou pomocí map navrhnout řešení svých projektů (Pavlasová, 2014).  
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6 Pedagogický výzkum 

„Výzkum je systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice 

vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují nebo vyvracejí dosavadní poznatky, anebo se 

získávají poznatky nové“ (Gavora, 2010).  

 Pedagogickému výzkumu je zaměřen na velké množství lidí. Může se jednat 

o odborníky, ale také o pedagogy z praxe nebo o studenty. Cílem pedagogického výzkumu 

by mělo být řešení pedagogického problému či rozšíření znalostí týkajících se 

pedagogických jevů. Na základě zjištěných informací se dále vytváří teorie o daném jevu 

(Čábalová, 2011). Vědecká teorie je abstraktní, což znamená, že se týká více jevů v dané 

oblasti. Měla by být ověřená, to znamená že je dokázaná, zdokumentovaná a existují k jejímu 

podložení argumenty. Tato teorie musí být ucelená, to znamená že počítá s již známými 

poznatky o daném jevu a zahrnuje je do svého zkoumání. Pedagogický výzkum můžeme 

pojmout dvěma způsoby. Buď jako kvantitativní nebo jako kvalitativní (Gavora, 2010). 

 Klasický pedagogický výzkum je kvantitativní, někdy také nazýván jako 

novopozitivistický. Tento typ výzkumu se zabývá čísli, to znamená, že zjišťuje například 

rozsah a frekvenci míry výskytu jevů.  Charakteristické pro tento druh výzkumu je zkoumání 

pouze objektivní reality. Výzkumník si drží odstup od zkoumaných jevů, aby zajistil 

nestrannost pohledu. Cílem kvalitativního výzkumu je objasňování pedagogických jevů na 

základě vědecké teorie a ověřování hypotéz (Chráska, 2007).  

6.1 Fáze klasického pedagogického výzkumu 

Kvantitativní pedagogický výzkum se skládá z několika etap, které buď následují 

v relativně rychlém sledu za sebou nebo se mohou překrývat. Gavora (2010) tyto etapy 

rozděluje následovně: 

Prvním a základním krokem je stanovení výzkumného problému. Výzkumník zde 

přesně formuluje, co chce zkoumat, koho, kdy a v jakých situacích.  

Druhou fází je informační příprava výzkumu a příprava výzkumných metod. V této 

fázi probíhá formulace hypotéz, obecně formulovaných tvrzení. Ty jsou konkrétnější než 

samotný výzkumný problém a udávají směr celého výzkumu.  
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Třetí fází je samotné testování. Probíhá zde sběr a zpracování dat pro ověření hypotéz.  

V poslední, čtvrté fázi, vyvozuje výzkumník závěry. Je potřeba zde získaná data 

vysvětlit a dát do vztahů s tím, co je již známo. Výzkum následně končí prezentací, ve které 

jsou zahrnuty nejen výsledky, ale i celý jeho průběh.  

6.2 Výzkumné metody v pedagogickém výzkumu 

K dosažení objektivity pedagogického výzkumu využíváme několika výzkumných 

metod. Výzkumná metoda udává způsob, jakým budou v terénu sbírána data 

(Čábalová, 2011). Pro některé výzkumy existují již hotové výzkumné nástroje, které 

výzkumník může použít tak, jak jsou nebo si je jen poupravit ku své potřebě. Pro jiné 

výzkumy se může výzkumník nechat inspirovat, ale svůj výzkumný nástroj si musí vytvořit 

sám. V kvantitativním výzkumu je nejčastěji využíváno šest výzkumných metod. Patří sem 

pozorování, škálování, dotazník, interview, obsahová analýza textu a experiment. 

Každá z těchto metod čítá své výhody i nevýhody a často je doporučováno použít ve 

výzkumu více různých metod pro získání komplexnějších a přesnějších výsledků 

(Gavora, 2010). 

V této práci bylo využito dotazníkové šetření.  

6.2.1 Metodika tvorby dotazníků pro pedagogický výzkum 

„Dotazník je způsob písemného kladení otázek, který vede k hromadnému získávání 

odpovědí“ (Čábalová, 2011). 

Dotazník patří mezi nejčastější výzkumné metody používané během pedagogického 

výzkumu. Pro správnou formulaci otázek je důležitá konkrétní formulace výzkumného cíle. 

Jinak může být výsledkem dotazník, který je zadán nevhodně a následně se nesprávně 

vyhodnocuje (Gavora, 2010). 

Každý dotazník by měl obsahovat tři základní části. Patří sem vstupní část, vlastní 

otázky a poděkování respondentovi. Vstupní část je složena z hlavičky, která nese základní 

údaje – název a jméno autora. Dále by v této části měl být popsán cíl dotazníku a měly by 

být uvedeny pokyny k jeho vyplnění. Druhá část dotazníku obsahuje vlastní otázky. Ty by 

měly být formulovány jasně, to znamená srozumitelně, jednoznačně a přiměřeně věku nebo 
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zaměření respondentů. Na konci dotazníku by mělo být umístěno poděkování respondentům 

za vyplnění dotazníku a jejich spolupráci. Dotazník musí být vždy úměrně dlouhý věku 

a zkušenostem respondentů. Neměl by je časově zatěžovat (Čábalová, 2011). 
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7 Dotazníkové šetření – výukové strategie běžně používané pro téma 

žahavci 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké výukové metody a strategie využívají učitelé 

na ZŠ při výuce žahavců a zda k výuce žahavců využívají výukové materiály, např. učebnice, 

pracovní listy, výukové prezentace, didaktické hry atd. Dále se dotazník zaměřuje na nově 

otevřený Svět Medúz na Arkádách Pankrác a jeho vhodnost pro školní exkurzi.  

7.1 Hypotézy k dotazníkovému šetření 

Před vytvořením dotazníku byly stanoveny tyto hypotézy:  

H1: Většina učitelů (více než 50 %) využívá ve výuce přírodopisu v 6. ročníku učebnici, 

která má k dispozici pracovní sešit a metodickou příručku namísto učebnici, která 

neobsahuje tyto doplňující materiály. 

H2: Klasické slovní výukové metody jsou v rámci vyučovacích hodin na téma žahavci 

zařazovány větším počtem učitelů než aktivizační výukové metody. 

H3: Většina učitelů (více než 50 %) nepovažuje téma kmene žahavců za atraktivní pro žáky, 

a tak nezapojuje do výuky laboratorní cvičení.   

H4: Většina učitelů (více než 50 %) již slyšela o novém Světě Medúz, ale zatím ho navštívili 

jen učitelé z Prahy.  

7.2 Dotazník 

Dotazník použit v této diplomové práci obsahuje celkem 20 otázek. Otázky jsou 

otevřené, polouzavřené, uzavřené i škálové. Cílovou skupinou dotazníku byly učitelé 

přírodopisu na základních školách a víceletých gymnáziích, kteří již učili téma kmene 

žahavců. Jedná se o náhodný vzorek učitelů, kteří byli osloveni prostřednictvím sociálních 

sítí, jejich skupin, a emailů rozesílaných na náhodně vybrané základní školy ze všech krajů 

ČR. Předpokladem pro úspěšné vyplnění dotazníků bylo jeho vyplnění na online serveru 

survio.com. Dotazník nebyl k dispozici v jiné než online podobě, což z dotazníkového 

šetření vyřadilo učitelé, kteří nemají přístup k počítači. 

Dotazník je součástí příloh: Příloha 1 - Online dotazník pro učitele 
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7.2.1 Výběr vzorku respondentů  

Velikost minimálního počtu oslovených respondentů byla určena pomocí systému 

Raosoft (2004), který slouží pro výpočet minimálního počtu respondentů pro dosažení 95% 

hladiny významnosti. Do systému byla zadána informace o počtu základních škol a nižších 

stupňů gymnázií ze Statistické ročenky školství (k dispozici na stránkách MŠMT). Výsledný 

počet škol, byl vynásoben dvěma (předpoklad dvou učitelů přírodopisu na jednu školu). Po 

zadání čísla do Raosoftu vyšlo, že minimální počet respondentů na 95 % hladině 

významnosti by měl být 362.  

Aby byl vzorek reprezentativní, měl by procentuální poměr škol v jednotlivých krajích 

odpovídat danému počtu respondentů z jednotlivých krajů. Tyto údaje jsou zaznamenány 

v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Přehled procentuálního zastoupení škol a minimální počet respondentů v jednotlivých krajích ČR 

Kraj 
ZŠ mající 2. 

stupeň 
GYM mající nižší 

stupeň 
Škol 

celkem 
% škol v 

kraji 

Počet 
respondentů z 
celkových 362 

Hlavní město 
Praha 251 41 292 9,58 % 35 

Středočeský kraj 363 31 394 12,93 % 47 

Jihočeský kraj 185 19 204 6,70 % 24 

Plzeňský kraj 149 13 162 5,32 % 19 

Karlovarský kraj 82 8 90 2,95 % 11 

Ústecký kraj 224 20 244 8,01 % 29 

Liberecký kraj 131 11 142 4,66 % 17 

Královéhradecký 
kraj 161 11 172 5,64 % 20 

Pardubický kraj 149 16 165 5,42 % 20 

Kraj Vysočina 151 15 166 5,45 % 20 

Jihomoravský 
kraj 280 31 311 10,21 % 37 

Olomoucký kraj 180 17 197 6,47 % 23 

Zlínský kraj 159 10 169 5,55 % 20 

Moravskoslezský 
kraj 313 26 339 11,13 % 40 

Celkem 2778 269 3047 100 % 362 

 

Vzhledem k průměrné předpokládané přibližně třetinové (36 %) návratnosti dotazníků 

podle Sheehanové (2001) bylo obesláno 1100 škol emailem a dotazník byl zveřejněn na 
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facebookových skupinách pro učitele (Učitelé +, Učitelé přírodovědných předmětů). 

Vzhledem k uveřejnění dotazníku na sociálních sítí lze vypočítat přesnou návratnost 

dotazníku pouze z oslovených škol. Není však možné vypočítat návratnost ze sociálních sítí, 

neboť není jasné, jaký měly příspěvky s dotazníkem dosah. 

7.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Na dotazník odpovědělo celkem 253 respondentů, z toho 43 mužů (17 %), 208 žen 

(82 %).  

Graf 5 Pohlaví respondentů 

 

Z oslovených 1100 škol přišlo 212 dotazníků. Návratnost, kterou lze spočítat tedy činí 

asi 23 %. Na sociálních sítích vyplnilo dotazník pouhých 41 respondentů. Vzhledem 

k návratnosti dotazníků z jednotlivých krajů se vzorek nedá považovat za reprezentativní. 

Počty navrácených dotazníků z jednotlivých krajů sleduje tabulka č. 3.   
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Tabulka 3 Návratnost dotazníků z jednotlivých krajů 

Kraj % v kraji 
Počet respondentů z celkových 

253 

Hlavní město Praha 5,90 % 15 

Středočeský kraj 3,60 % 9 

Jihočeský kraj 6,70 % 17 

Plzeňský kraj 1,60 % 4 

Karlovarský kraj 5,50 % 14 

Ústecký kraj 8,70 % 22 

Liberecký kraj 6,70 % 17 

Královéhradecký kraj 11,50 % 29 

Pardubický kraj 4,70 % 12 

Kraj Vysočina 6,70 % 17 

Jihomoravský kraj 11,90 % 30 

Olomoucký kraj 9,50 % 24 

Zlínský kraj 9,10 % 23 

Moravskoslezský kraj 7,90 % 20 

Celkem 100 % 253 

 

Z oslovených 253 učitelů uvedlo 67,6 % délku své pedagogické praxe delší než 10 let. 

Delší praxi než 5 let zaškrtlo 9,9 % učitelů a 22,5 % učitelů uvedlo délku praxe do 5 let. 

Graf 6 Délka pedagogické praxe respondentů 
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81,4 % učitelů vystudovalo vysokoškolský obor se zaměřením na biologii a 18,6 % 

studovalo jiný obor (například se jedná o učitelství prvostupňové, tělesnou výchovu, zeměpis 

nebo speciální pedagogiku). 

Graf 7 Vystudovaný obor respondentů 

 

 Z výsledků dotazníku dále vyplývá, že učitelé využívají ve výuce nejčastěji učebnice 

od Frause, které jsou velmi moderní a je k nim k dispozici pracovní sešit pro žáky, metodická 

příručka, interaktivní učebnice s 3D modely a online procvičování – skolasnadhledem.cz. 

Jako druhá nejpoužívanější učebnice je uváděna učebnice od nakladatelství SPN, přestože 

k ní nejsou k dostání žádné doplňkové materiály.  
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Graf 8 Učebnice přírodopisu využívané respondenty na ZŠ 

 

Graf 8 Nejvíce užívané učebnice přírodopisu pro 6. ročník 

Téma žahavců je podle odpovědí učitelů považováno pro žáky za průměrně až mírně 

atraktivní.  

Graf 9 Míra atraktivity kmene žahavců ve výuce 

 

Většina učitelů volí jako formu výuky klasickou vyučovací hodinu, někteří pak přidávají 

i praktická cvičení či projektovou výuku.  



62 

 

 

Graf 10 Výukové formy využívané respondenty při výuce kmene žahavců 

 

Mezi metodami výuky se pak nejčastěji objevují metody klasické slovní, tedy výklad, 

vysvětlení, popis a práce s textem. Z názorně-demonstračních metod převládá pozorování 

a předvádění (video, prezentace atd.) a z komplexních metod skupinová práce. 

Graf 11 Výukové formy využívané respondenty při výuce kmene žahavců 
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Z dotazovaných 253 respondentů zahrnuje do výuky žahavců 14,6 % práci 

s mikroskopem a 11,9 % i jiná praktická cvičení.  

Graf 12 Využití mikroskopů ve výuce kmene žahavců 

 

Graf 13 Praktická cvičení ve výuce kmene žahavců 
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V mikroskopu jsou pak nejčastěji pozorovány trvalé preparáty žahavých buněk, 

pokožky nebo celého nezmara. Živí nezmaři jsou pak pozorování pouhým okem nebo pod 

binokulární lupou. Jako další praktika jsou uváděny:  

• lov nezmarů 

• pozorování regenerace nezmara 

• práce s papírovým modelem 

• výroba modelů žahavců – nezmaři z PET lahví, modelíny 

• porovnávání nezmara s mořskými žahavci 

• tvorba modelu životního cyklu medúzy 

• pozorování korálů lupou a zakreslování tvarů schránek 

Další náměty na aktivity od respondentů:  

• Brainstorming, jako úvod do tématu – co žáci vědí o medúzách 

• Úryvek z filmu Hledá se Nemo – diskuse nad organismy 

• Referát na základě vlastní zkušenosti  

• Facebookové/instagramové profily zástupců 

• Využití pracovních listů (hotových nebo vlastní tvorba) 

• Vyhledávání atolů – jejich rozmístění na Zemi 

• Projekt – ekosystémy a jak se ovlivňují (např. člověk x mořská želva x medúza) 

• Tvorba nástěnky s jednotlivými zástupci 

• Diskuse o korálových útesech – jejich ohrožení 

• Minuta slávy žahavce – minutové povídání o zadaném textu o jednotivých zástupcích 

Poslední část dotazníku byla směřována na dotazy ohledně Světa Medúz v Praze. 

Z dotazovaných 253 účastníků slyšelo o této výstavě 116 dotazovaných (45,8 %). 
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Graf 14 Svět Medúz v Praze 

 

 Z těchto 166 respondentů pak medúzarium navštívili se žáky pouze 4 učitelé (3,4 %).  

Graf 15 Návštěvnost Světa Medúz v Praze 

 

Ti se všichni shodli, že se jim návštěva líbila a splnila všechna očekávání. Na poslední 

otázku v dotazníku, zda by uvítali v medúzáriu průvodce nebo pracovní listy pro žáky však 

odpovídali různě (viz graf č. 16). 
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Graf 16 Možnosti rozšíření nabídky Světa Medúz 

 

7.4 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Většina učitelů (více než 50 %) využívá ve výuce přírodopisu v 6. ročníku 

učebnici, která má k dispozici pracovní sešit a metodickou příručku namísto učebnici, která 

neobsahuje tyto doplňující materiály. 

Hypotéza H1 se potvrdila, Metodickou příručku i pracovní sešit obsahují pouze tři sady 

učebnic. Jsou to učebnice od nakladatelství Fraus (43,9 %), Prodos (4 %) a Fortuna (7,1 %). 

Dohromady tedy tyto učebnice používá 55 % učitelů. Velkým překvapením se stala učebnice 

od nakladatelství SPN, která dosáhla druhého nejvyššího hodnocení (21,3 %) i přesto, že 

k ní není k dispozici pracovní sešit ani metodická příručka.  

H2: Klasické slovní výukové metody jsou v rámci vyučovacích hodin na téma 

žahavci zařazovány větším počtem učitelů než aktivizační výukové metody. 

Hypotéza H2 se potvrdila. Nejčastěji používanou výukovou metodou je výklad. Ten 

používá ve výuce žahavců 83 % dotazovaných učitelů. Ovšem krom výkladu učitelé velmi 

často využívají i další klasické slovní metody, jako je vysvětlování, popis nebo práce 

s textem (viz graf č.11). 

H3: Většina učitelů (více než 50 %) nepovažuje téma kmene žahavců za atraktivní 

pro žáky, a tak nezapojuje do výuky laboratorní cvičení.   
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Hypotéza H3 se nepotvrdila. I přesto, že laboratorní cvičení (práci s mikroskopy i jiné) 

většina učitelů do své výuky u tématu kmene žahavců nezahrnuje, tak většina učitelů 

považuje téma kmene žahavců pro žáky za průměrně až mírně atraktivní.  

H4: Většina učitelů (více než 50 %) již slyšela o novém Světě Medúz, ale zatím ho 

navštívili jen učitelé z Prahy.  

Hypotéza H4 se nepotvrdila. Z dotazovaných učitelů o akváriu slyšelo jen 45,8 % a téměř 

nikdo se žáky zatím toto místo nenavštívil. Důvodem může být poměrně drahé vstupné, 

relativně malý prostor, který medúzarium pokrývá (bez PL se dá projít přibližně za 30 min) 

a dojezdová vzdálenost do Prahy. Dá se očekávat, že návštěvníci budou spíše pražští, ale ani 

tato část hypotézy se nepotvrdila. Ze čtyř učitelů, kteří medúzárium se žáky navštívili, byl 

z Prahy jeden. Ostatní byli ze středočeského, královehradeckého a zlínského kraje.  
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8 Náměty na aktivity ve výuce žahavců 

Tato kapitola se zabývá náměty na aktivity ve výuce kmene žahavců. Některé aktivity 

jsou známé a běžně používané, jiné jsou inspirované náměty z dotazníkového šetření. 

Všechny uvedené aktivity jsou vhodné pro osvěžení a zatraktivnění výuky uvedeného 

tématu.  

8.1 Sběr nezmarů 

Nezmaři se většinou nacházejí v čistých stojatých vodách tůní, rybničních zátok nebo 

v pomaleji tekoucích částech řek a potoků. Často bývají přichycení na vodních rostlinách 

nebo opadaných plovoucích listech. Pokud list nebo rostlinu z vody vytáhneme, nezmary na 

ní můžeme vidět v podobě slizkých chomáčků. Ideální je nabrat rostlinu i s vodou do 

průhledné sklenice. Po odsátí vody lze pozorovat proti světlu, zda jsou ve sklenici nezmaři 

přítomní.  Pokud je v přiměřené vzdálenosti od školy k nalezení vodní plocha, která splňuje 

výše uvedené podmínky, může učitel zapojit žáky do samotného „lovu“ nezmarů v rámci 

výuky. Pokud tomu tak není, žáci mohou dostat za úkol navštívit podobné místo samostatně 

a každý přinést svou sklenici do školy. Společně pak lze v další hodině hledat nezmary 

v jednotlivých vzorcích (Altmann a Lišková, 1979). 

8.2 Chov nezmarů 

Chovat nezmary jde po jejich nasbírání prakticky neomezeně. Je nutné mít k dispozici 

akvárium, které obsahuje velké množství vodních rostlin a vodu z rybníka, ne z vodovodu. 

Akvárium musí mít dostatek světla, ale nesmí být umístěno na přímém slunci. Důležité je, 

aby v akváriu nebyl zároveň chován některý z přirozených predátorů nezmarů, jako je 

například plovatka bahenní. Ideální potravou pro nezmary jsou perloočky, buchanky nebo 

například larvy pakomárů. Na rozdíl od přírodních ekosystémů je v akváriu nutné nezmarům 

potravu stále doplňovat. Nezmaři jsou velmi citliví na obsah kyslíku ve vodě, proto je nutné 

případně odstraňovat mrtvé zbytky potravy, aby v akváriu nezahnívali (Altmann a Lišková, 

1979). 

8.3 Pozorování nezmarů  

Nezmary je možné sledovat přímo v akváriu pouhým okem nebo pomocí lupy. 

Nezmara je také možné chytit pomocí pipety (ideálně plastové) nebo skleněné trubičky. 
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Následně jej lze umístit do mističky pod binokulární lupou nebo na podložní sklíčko 

s vybroušenou jamkou, které přikryjeme krycím sklíčkem a vložíme pod mikroskop. 

V jamce musí být dostatek kyslíku, jinak by se nezmar udusil a jeho tělo by se začalo 

rozpadat. Pod mikroskopem je vhodné sledovat nezmara pouze na nejmenší zvětšení. Žáci 

si následně mohou zakreslit stavbu těla nezmara (Altmann a Lišková, 1979).  

8.3.1 Pozorování pučení nezmarů 

Na pozorování pučení nezmarů je ideální mít tři jedince nezmara jednoho druhu. 

Nezmaři se umístí do třech menších nádob (kyvet) s rostlinou vodního moru kanadského po 

jednom větším jedinci (například nezmara hnědého). Kyvety je třeba označit údajem 

s informacemi o tom, kdy byl nezmar do nádoby vložen a kdy byl krmen. Kyvety by mely 

být uchovány v místě s konstantní teplotou (ideálně 19-20 °C). Nezmar v první nádobě je 

krmen každý den, nezmar ve druhé nádobě dvakrát týdně a nezmar ve třetí nádobě zůstane 

zcela bez potravy. Během 14 dní je možné pozorovat množství vzniklých pupenů 

u jednotlivých nezmarů. Žáci krom samotného pozorování zjišťují, jaký vliv má příjem 

potravy na nezmara. Dále mohou pozorovat, kolik ramen mají jednotlivé pupeny. Pokud 

dojde k následnému umístění nezmara do lednice (nebo místu s teplotou pod 10 stupňů C, 

dojde ke změně rozmnožovací strategie. Nezmar hnědý by měl přestat tvořit pupeny a začít 

tvořit gamety (Altmann a Lišková, 1979). 

8.3.2 Reakce nezmarů na mechanické a chemické podněty 

Nezmar má rozptýlenou nervovou soustavu a je tak připraven reagovat na podněty. 

Pokud bude testován na mechanické dráždění, stačí k tomu skleněná tyčinka. K dotyku 

nezmara tyčinkou je vhodné přistupovat opatrně. První dotyk měl být slabý a teprve následně 

mohou být dotyky silnější.  Je možné zkusit se dotknout ústního otvoru nebo nožního terče. 

Žáci mohou pozorovat, jaké pohyby nezmar dělá a jaká je jejich rychlost. Také mohou 

pozorovat, které místo na nezmarově těle je nejcitlivější. Reakce na chemické podněty je 

nejvhodnější pozorovat u nezmara na Petriho misce. K pokusu je potřeba plastové kapátko, 

obyčejná voda a odvar z perlooček. Nejdříve nezmar na misce přijde do kontaktu s jemným 

proudem čisté vody. Nezmar by měl klidně roztáhnout svá ramena. Poté, co se nezmar znovu 

narovná, je vystaven jemnému proudu odvaru z perlooček. Nezmar by měl vykonat pohyb 
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podobný tomu, kdy chytá potravu. Nezmar rychle stáhne ramena a rameny si „předává“ 

kořist k ústnímu otvoru (Altmann a Lišková, 1979).  

8.4 Příprava trvalého mikroskopického preparátu nezmara 

Mimo pozorování živých nezmarů, je také možné vytvořit trvalý preparát nezmara. Ten 

pak lze využívat v době, kdy nezmaři nejsou dostupní nebo si ho žáci mohou odnést domů. 

Nezmara je třeba nejdříve usmrtit 4 % formaldehydem (CH2O) a následně odvodnit jeho 

tělo. Odvodnění probíhá pomocí vzestupné alkoholové řady. Nejdříve je nezmar ponořen 

alespoň na 10 minut do 40 % ethanolu, poté na 10 minut do 70 % ethanolu a na 15 minut do 

95 % ethanolu. Následně do 100 % ethanolu, který se po 30 minutách vymění za směs 100 % 

alkoholu s xylolem (směs tří izomerů xylenu) a na závěr je nezmar položen do čistého 

xylolu. Následně je nezmar umístěn do kanadského balzámu, který je připravený na 

podložním sklíčku, a překryt krycím sklíčkem. Na trvalém preparátu je možné sledovat 

celkovou stavbu těla nezmara (Altmann a Lišková, 1979).  

8.5 CLIL ve výuce korálových útesů 

Ve výuce přírodopisu na základní škole je možné využít jako výukovou formu 

například tzv. hard CLIL, kdy je odborný předmět vyučován se zapojením cizího jazyka. 

Tato forma výuky se zde nabízí například k tématu kmene žahavců, konkrétně korálů 

a korálových útesů, kde je možné žákům ukázat, kolik odborných českých výrazů je 

odvozených z anglických. Toto téma též nabízí integraci zeměpisu a zapojení průřezového 

tématu enviromentální výchovy. 

Hodina může být organizována jako frontální výuka, skupinová práce (práce ve 

dvojicích) nebo jiná a průběh může být například následující:  

• Učitel na úvod hodiny motivuje žáky – může je seznámit s tématem hodiny 

pomocí fotografií korálových útesů a životem s nimi spojeným (fotografie 

mohou přinést i sami žáci) 

• Učitel pokládá otázky, na které mohou žáci odpovídat česky i anglicky, učitel 

však opakuje české výroky anglicky, aby si žáci osvojili základní pojmy 
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• V další části hodiny pracují žáci ve dvojicích na zadaných pracovních listech 

(k dispozici mohou mít žáci podle zadání pracovního listu např. atlas,  

česko-anglický slovník nebo zdrojový článek o korálových útesech) 

• Po vypracování listu následuje společná kontrola (učitel opakuje, jaké jsou 

životní nároky korálů, pomocí anglických otázek) 

• Dále učitel demonstruje a česky vysvětluje, proč korál patří mezi žahavce 

a vysvětluje další významy korálových útesů 

• Žáci anglicky diskutují a popisují nebezpečí, která by mohla korálové útesy 

ohrožovat 

• Na závěr hodiny učitel vyzve žáky, aby sepsali všechny odborné pojmy, které 

si o korálech zapamatovali a přeložili je do angličtiny 

Žáci mohou během hodiny zapojit velké spektrum myšlenkových procesů – 

zapamatování (slovíčka), porozumění (zadanému odbornému textu), aplikaci (použití 

nových pojmů v anglických větách), analýzu (rozlišovat potřebné informace v odborném 

textu/atlase), hodnocení (posoudit význam korálových útesů) i tvoření (navrhnou způsoby 

zamezení ničení útesů). Žáci by měli během hodiny získat novou anglickou slovní zásobu, 

spojenou s koráli a korálovými útesy (např. coral, coral reef, olony, plankton, calcium 

carbonate, pollution, oil accident atd.) (Pouchová, 2012). 

8.6 Internetový profil žahavce 

V dnešní internetové době se valná většina žáků druhého stupně pohybuje na sociálních 

sítích. Proto by pro velkou část z nich mohlo být vytvoření profilu žahavce zajímavé a blízké. 

Profil je možné vytvořit online nebo pomocí výtvarných potřeb na papír (čímž jsou zapojeny 

mezipředmětové vztahy – mediální výchova, výtvarná výchova). Žáci mohou pracovat buď 

samostatně nebo ve skupinách.  

Každý žák (skupina) dostane přiděleného jednoho zástupce kmene žahavců, o kterém 

zjistí co nejvíce informací (internet, odborné články, knihy, učebnice). Podle zjištěných 

informací následně žák (skupina) sestaví profil a svého žahavce představí spolužákům.  

Inspirovat se žáci mohou na oficiálních stránkách (Facebook, Instagram, atd.), podle nichž 

doplní požadované informace. Výsledné práce se mohou vystavit na nástěnce ve škole.   
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9 Školní exkurze ve výuce přírodopisu na ZŠ 

Když porovnáme klasickou výuku ve školní třídě se školní exkurzí, docházíme k závěru, 

že exkurze a její možnost zařadit různorodé prostředí, má větší potenciál dosažení 

výukových cílů u žáků. Školní exkurze se obvykle skládá ze tří částí. Před samotnou exkurzí, 

musí proběhnout teoretická příprava učitele i žáků. Navíc zde musejí být s plánovanou 

exkurzí seznámeni rodiče žáků. Druhou část tvoří vlastní exkurze, výprava do plánovaného 

místa. Tato část by měla být završena ve škole opakováním nabytých poznatků. Poslední 

část exkurze je její zhodnocení učitelem i žáky (Pavlasová, 2015). 

9.1 Příprava na exkurzi 

Příprava na školní exkurzi bývá zpravidla náročná jak pro učitele, tak pro žáky. 

V první řadě je velmi důležité, aby učitel zvolil místo exkurze, které je vhodné a v souladu 

s probíraným učivem. Učitel musí mít ještě před exkurzí stanovené, jakých cílů chce 

dosáhnout a které metody výuky bude během exkurze využívat. Místo exkurze by si učitel 

vždy měl projít předem, důkladně prohlédnout, vytipovat prezentované objekty a neznámé 

objekty si vyhledat, aby nebyl zaskočen. Také je dobré si předem zjistit, jak je to na 

vybraném místě exkurze se vstupem skupiny (kolik od dětí vybírat peněz, povolení ke vstupu 

na lokalitu, průvodce atd.) a zda dané místo nabízí k dispozici výukové materiály nebo je 

třeba připravit vlastní (pracovní listy, záznamové archy atd.). Následně musí před exkurzí 

proběhnout informační hodina, kdy učitel seznámí žáky s místem exkurze, časovým plánem 

a vybavením, které je zapotřebí mít s sebou. Nakonec musí mít učitel dobře zjištěnou 

hromadnou dopravu nebo zajištěnou dopravu vlastní (Pavlasová, 2015).  

9.1.1 Stanovení výukového cíle přírodovědné exkurze 

U zapojení exkurze do výuky si stejně jako při běžném vyučování musíme stanovit 

výukové cíle. Při stanovování cílů je důležité vycházet z prekonceptů a je nutné zde 

zohlednit všechny dovednosti jak kognitivní, tak afektivní i psychomotorické. Za cíl exkurze 

je nejčastěji stanovováno rozšíření a upevnění právě některých z dovedností.  

Muže se jednat o upevňování druhové znalosti přírodnin, jejich pozorování (okem, 

lupou, dalekohledem) a určování či sběr přírodnin, kdy se žáci učí techniku sběru, uchování 

a transport sbíraného materiálu. Nasbírané přírodniny pak bývají využívány v další výuce ve 
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škole. Exkurze mohou být orientované také badatelsky, kdy žáci plní různé výzkumné úkoly 

(pokusy, terénní měření). U afektivních cílů je pak kladen důraz na vztah žáků k přírodě 

a uvědomování si vlivu člověka na přírodu a její součásti (Pavlasová, 2015).  

9.2 Exkurze do akvária medúz na Arkády Pankrác 

Exkurze do akvária Svět Medúz byla uskutečněna v rámci 6. ročníku Základní školy 

Umělecká. Zoologie bezobratlých živočichů se ve škole dle tematického plánu probírá 

v prvním pololetí 6. ročníku v přírodopisu. Exkurze proběhla 28. 1. 2020, takže byla 

situována až na konec 1. pololetí a v rámci exkurze proběhlo opakování již probraného 

tématu.  

Cílem exkurze bylo upevnit základní vědomosti žáků o třídě medúzovců a jejich 

ekologii a dále pozorování zástupců a jejich chování v „přirozeném prostředí.“ Dalším cílem 

bylo rozvíjení schopnosti vyhledávat požadované informace pomocí informačních cedulí 

a nápisů v akváriu.   

Před exkurzí byli žáci i rodiče informování o konání exkurze, místě srazu, doby trvání 

exkurze a ceně exkurze, zápisem v žákovských knížkách. Na hodině před exkurzí proběhl 

brainstorming k tématu žahavců, které bylo probráno zhruba 14 dní před konáním exkurze 

a žáci ve čtyřčlenných skupinkách dostali za úkol sestavit myšlenkovou mapu na toto téma.  
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Obrázek 11 Myšlenková mapa – žahavci (Zdroj: žáci 6.B) 

Dále byli žáci seznámeni s organizačními pokyny. Ty jim následně byly připomenuty 

na srazu před exkurzí, kde byla vyplněna docházka a žáci obdrželi pracovní listy (viz příloha 

č. 2), které v průběhu prohlídky vyplňovali. Exkurze se zúčastnilo 16 žáků. Cesta na exkurzi 

byla absolvována pražskou hromadnou dopravou, takže žáci byli také předem seznámeni 

s nutností být vybaveni průkazkou nebo lístky na MHD.  

Práce na exkurzi byla organizována nejdříve jako demonstrace, kdy vyučující 

zopakoval se žáky obecné životní zákonitosti, specializace a životní cyklus medúzovců 

a ukázal je na jednotlivých zástupcích. Následně žáci pracovali samostatně ve dvojicích na 

zadaných pracovních listech, na které dostali časovou dotaci 45 minut. Vyučující byl po 

celou dobu samostatné práce v expozici se žáky a fungoval jako „navigátor“. 
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Obrázek 12 Žáci 6.B v medúzariu (zdroj: vlastní) 

Závěrečný úkol v pracovních listech se vztahoval k možnosti nabízené akváriem, 

namalovat si svou vlastní medúzu a nechat ji promítnout na zeď v medúzariu. Po splnění 

tohoto úkolu následoval buď samostatný odchod (pro žáky s povolením) nebo společná cesta 

zpět do školy.  
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Obrázek 13 Interaktivní zeď v medúzariu (zdroj: vlastní) 

Na následující hodině ve škole bylo provedeno krátké shrnutí a vyhodnocení exkurze. 

Žáci pokračovali v malování obrázků svých medúz v rámci výtvarné výchovy. Kresby byly 

následně vystaveny v učebně přírodopisu na jejich základní škole. 
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Obrázek 14 Obrázky z výtvarné výchovy (6.B) (zdroj: vlastní) 

9.3 Pracovní listy – Svět Medúz 

Akvárium Svět Medúz bohužel zatím nenabízí možnost využít na exkurzi místního 

průvodce či pracovní listy pro žáky. Proto byl v rámci diplomové práce sestaven pracovní 

list (viz příloha č. 2) pro žáky a jejich samostatnou práci v medúzáriu. 

Pracovní list byl vytvořen jako knížka formátu A5. Na úvodní straně je název expozice 

a místo pro podpis žáků. Dále list obsahuje tři úkoly.  

První úkol je křížovka, do které mají žáci vypsat pojmy, které naleznou na 

informačních tabulích nebo v nápisech v akváriu. Např.: Čím se živí medúzka sladkovodní? 

Jak se řekne medúza anglicky? 

Druhý úkol je zaměřen pouze na pozorování žáků. Ti mají vyhledat medúzy podle 

jejich vlastností. Která medúza ti přijde nejelegantnější/nejrychlejší/nejzajímavější? Co bys 
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o ní řekl spolužákům? Tento úkol je doplněn otázkou: Kdo byla Medusa? Zde šlo o snahu 

zařadit mezipředmětové vztahy, neboť s Medusou byli žáci seznámeni v českém jazyce 

i dějepise. Žáci mohli během celé exkurze využívat pro vyhledávání informací internet nebo 

informační tabule v akváriu.  

Poslední úkol odkazuje žáky na interaktivní zeď u východu z medúzária. Zde si žáci 

mohou na papír namalovat svou vlastní medúzu, která se pak dá nahrát do systému a po 

zbytek návštěvy je promítána na zeď. Žáci měli za úkol zvolit buď medúzu, která je v akváriu 

zaujala nebo vymyslet svou vlastní i se speciálními vlastnostmi, které jejich medúza má.   

9.4 Vyhodnocení exkurze 

Žáci v medúzáriu aktivně pracovali, plnili zadané úkoly a oplývali zvídavými dotazy. 

Zpětná vazba od žáků i rodičů přicházela pouze pozitivní.  

 

Obrázek 6 Žáci 6.B ve Světě Medúz (zdroj: vlastní) 

Vzhledem k obsahu informací a nastavení pracovního listu je exkurzy možné provést 

i bez hlubších vstupních znalostí. Aktivity nabízené medúzáriem mají potenciál spíše 

motivačního charakteru a mohly by sloužit jako aktivizující prvek pro téma žahavci 

v budoucnu. 
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Pracovní list v současné podobě oplývá počátečními nedostatky a do dalších let bude 

třeba učinit jisté úpravy. Některé otázky pro žáky nebyly dostatečné srozumitelné či jejich 

formulace byla pro žáky zavádějící a žákovské odpovědi nebyly v souladu se zamýšleným 

záměrem (otázky z křížovky, které dělaly žákům největší problém: Medúzy nemají centrální 

nervovou soustavu, tzn.? Kde se vyskytují čtyřhranky? Některé medúzy mohou způsobit 

bolestivá? …..). Křížovka se pro žáky ukázala jako zbytečně dlouhá, zabrala jim 

nadpoloviční většinu zadaného času a v průběhu ztrácela svůj motivační potenciál. 

Žáci se při odpovídaní v pracovním listu soustředili spíše na latinské názvy medúz než 

na české. Je tak důležité žáky upozornit, aby si všímají hlavně českých názvů medúz. Často 

se stávalo, že do pracovního listu vyplňovali pouze latinská jména, takže česká buď vůbec 

nenašli nebo je rychle zapomněli. 
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10 Diskuze 

Tato diplomová práce je zaměřená na zapojení kmene žahavců do výuky na základní 

škole a nižších stupních víceletých gymnázií. Následující kapitola se bude věnovat 

zhodnocení splnění cílů práce.  

Jako první cíl práce bylo uvedeno: Porovnat rozsah učiva kmene žahavců 

v kurikulárních dokumentech a učebnicích pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií. Porovnání 

kurikulárních dokumentů i učebnic bylo prováděno pouze z hlediska kmene žahavců 

(Cnidaria). V analýze RVP bylo zjištěno zařazení kmene žahavců do oblasti Člověk 

a příroda, kde je součástí oboru přírodopis. Zde se setkáváme s problematikou kmene 

žahavců ve dvou tematických okruzích, a to v okruhu Biologie živočichů a Základy 

ekologie. Ke každému tematickému okruhu jsou v RVP definovány očekávané výstupy. 

Následně bylo provedeno srovnání ŠVP několika vybraných škol. Kmen žahavců není ani 

v jednom z vybraných ŠVP více konkretizován a školní očekávané výstupy jsou ve shodě 

s výstupy v RVP.  

Pro porovnání učebnic bylo využito osm ucelených řad knih pro základní školy a nižší 

stupeň víceletých gymnázii s doložkou MŠMT. Knihy byly porovnány dle několika 

vybraných kritérií. Porovnání nebylo zcela objektivní, neboť v hodnocení učebnic se 

objevuje několik proměnných a dospět k jednomu závěru je téměř nemožné. Stanovená 

kritéria se individuálně liší dojmem, kterým působí na jednotlivé učitele i žáky. Dojít tedy 

k jednoduchému závěru se zde nepodařilo. Z dotazníků však vyplývá, že většina učitelů 

používá nově vydané učebnice, které obsahují atraktivní obrázky a schémata, souhrnná 

opakování na konci kapitol, procvičovací otázky k jednotlivým tématům a doplňkové 

materiály k samotné učebnici (pracovní sešity, metodické příručky, interaktivní materiály 

atd.).  

Druhým cílem bylo: Definovat důležité zástupce kmene žahavců ve výuce na ZŠ 

a nižších stupních gymnázií. Na úvod byly z učebnic vybráni všichni zástupci žahavců 

(viz graf č. 4). Zástupci objevující se v učebnicích přírodopisu byly v navazující kapitole 

charakterizováni. Jako nejdůležitější zástupce kmene žahavců se ukázal nezmar hnědý, 

talířovka ušatá, sasanka koňská a korál červený, kteří se vyskytují alespoň v šesti knihách 

z osmi. 
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Třetím cílem bylo: Charakterizovat vybrané formy a metody výuky a popsat návrhy na 

konkrétní aktivity ve výuce kmene žahavců. Nejčastěji využívané formy a metody byly 

zjištěny pomocí dotazníkového šetření ve kterém celkem odpovědělo 253 učitelů 

přírodopisu. V dotazníkovém šetření se stala jasně dominující formou výuky vyučovací 

hodina a nejpoužívanějšími metodami výuky metody slovní – výklad, popis, vyprávění 

a práce s textem. Podle odpovědí na otázky spojené s dalšími aktivitami ve výuce byly 

následně popsány a navržený praktické aktivity, které je možné využít ve výuce kmene 

žahavců a výuku jimi osvěžit. I přesto, že učitelé hodnotí problematiku kmene žahavců jako 

středně až mírně atraktivní, tak typů a návrhů na aktivity uvedli velké množství. 

Pokračováním tohoto výzkumu by mohlo být ověření funkčnosti navrhovaných aktivit mezi 

žáky.  

Čtvrtým cílem bylo: Připravit a realizovat exkurzi do akvária Svět Medúz. Tato exkurze 

proběhla 28. 1. 2020 se žáky základní školy Umělecká. Exkurze se zúčastnilo 16 žáků 

6. třídy. Exkurze měla tři části – přípravnou, samotnou exkurzi a vyhodnocení. Před 

samotnou exkurzí byly žáci seznámeni s plánem exkurze a bezpečným chováním během 

exkurze. Samotná exkurze byla rozdělena také na tři části – společný výklad, samostatná 

práce a krátké zhodnocení pracovních listů. Pracovní listy nebyly k dispozici od organizace 

a byly připraveny vyučujícím. Pro další exkurze bude určitě nutné pracovní listy aktualizovat 

a opravit zjištěné nedostatky. Některé otázky v nich byly pro žáky hůře srozumitelné. Učitel 

byl však v průběhu celé exkurze k dispozici žákům, tedy i v průběhu samostatné práce na 

pracovních listech mohl žákům v případě potřeby pomoci. Poslední částí bylo společné 

vyhodnocení exkurze.  

Alternativním místem pro návštěvu spojenou s výukou kmene žahavců by se mohla stát 

ZOO Mořský svět na Výstavišti Holešovice. Tato expozice sice nenabízí tak velké množství 

medúz, ale žáci by zde měli možnost prohlédnout si i další zástupce kmene žahavců – koráli 

a sasanky. Žádný z nabízených programů však není zaměřen pouze na tyto živočichy a bylo 

by efektivnější nechat návštěvu až do 7. ročníku, kdy už jsou žáci seznámeni s vyššími 

živočichy. ZOO Mořský svět nabízí základním školám dva výukové programy, na které má 

k dispozici své lektory a pracovní listy pro žáky.  
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Posledním cílem práce bylo: Posoudit pomocí dotazníkového šetření výuku kmene 

žahavců na ZŠ a nižších stupních gymnázií.  

Velkou převahu respondentů tvořily ženy, což vzhledem k procentuálnímu zastoupení 

mužů na českých školách není překvapující. Podle porovnání učebnic v úvodu práce jsem 

předpokládala, že vyšší oblibě se budou těšit učebnice modernějšího charakteru, které 

obsahují dostatečné množství atraktivních obrázků a schémat, přiměřené množství textu 

a odborných pojmů a otázky, úkoly a shrnutí na konci kapitol. Tomuto předpokladu 

odpovídá výsledek učebnice od nakladatelství Fraus (užívá 43,9 % respondentů). Velké 

překvapení pro mě bylo, že učebnici od nakladatelství Prodos je využívána pouze 4 % 

učitelů, zatímco učebnice od nakladatelství SPN 21,3 % učitelů. Zde se výsledek dá přikládat 

rozdílným nárokům a požadavkům jednotlivých učitelů nebo omezené možnosti vyměňovat 

na školách učebnice.  

Ze získaných dat týkající se přímo výuky kmene žahavců vyplývá, že i přesto, že učitelé 

na základních školách považují téma kmene žahavců pro žáky pouze za středně až mírně 

atraktivní, jsou plní nápadů na aktivity v hodinách. Některé z nápadů jsou popsány ve 

vyhodnocení dotazníků a další byly zpracovány v kapitole č. 8.  

Nové akvárium medúz v Praze zatím mnoho učitelů nenavštívilo. Ze čtyř návštěvníků 

sem však zavítala škola z Prahy, středočeského, královehradeckého a zlínského kraje, což 

vyloučilo hypotézu, že návštěvníci akvária budou převážně pražští. Akvárium je však zatím 

relativně nové a tady se situace v budoucnu může zlepšit.  

Dotazníkové šetření však vzhledem k počtu respondentů a poměru respondentů 

z jednotlivých krajů není zcela relevantní. Nižší návratnost dotazníků přikládám nelehké 

situaci, která na našem území během distribuce dotazníků nastala. I přesto pro mě bylo 

překvapující, že se ze sociálních sítí vrátilo pouze 41 dotazníků.  
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11 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou kmene žahavců ve výuce na druhém 

stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. Práce popisuje zařazení kmene 

žahavců v kurikulárních dokumentech a předkládá ucelenou analýzu kapitol kmene žahavců 

v učebnicích pro daný stupeň vzdělávání s doložkou MŠMT. Dále charakterizuje konkrétní 

zástupce žahavců uváděné v daných učebnicích. 

Mimo to se práce zabývá formami a metodami výuky využívanými při výuce 

přírodopisu na ZŠ a snaží se je aplikovat na výuku kmene žahavců.  

V rámci těchto návrhů aktivit proběhla se žáky ze ZŠ Umělecká výuková exkurze do 

Světa Medúz na Arkády Pankrác. Pro tuto exkurzi byl pro žáky připraven pracovní list, na 

kterém v rámci exkurze žáci pracovali. Po vyhodnocení exkurze bylo zjištěno, že některé 

otázky jsou v něm pro žáky nejasné a pro následující exkurzi bude muset být předělán.  

Součástí této diplomové práce je také dotazníkové šetření učitelů přírodopisu na 

základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií. Dotazník měl být zaměřen na 

výuku kmene žahavců. Tato práce obsahuje slovní i grafické vyhodnocení jednotlivých 

otázek obsažených v dotazníku, včetně vyhodnocení stanovených hypotéz. 

I v dotazníkovém šetření se nacházejí nedostatky ve formulaci otázek a některé by měli být 

více konkretizované nebo lépe formulované.   

Důležitou částí práce jsou konkrétní návrhy na aktivity ve výuce kmene žahavců. Tyto 

návrhy by měli mít aktivizační charakter a měli by v žácích probudit zájem o předkládané 

téma. Z dotazníkového šetření vzešla spousta hezkých nápadů na aktivity, které je možné 

ještě dále rozpracovat. Pokračováním by pak mohlo být samotné ověření funkčnosti 

navrhovaných aktivit ve výuce kmene žahavců na ZŠ a nižších stupních gymnázií.  
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