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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o třídě hmyzu jako o důležité skupině vyskytující se téměř ve 

všech ekosystémech. Věnuje se významu hmyzu pro člověka nejen z lidského pohledu. 

První část se zaměřuje na kladný význam hmyzu ve vztahu k člověku a jeho využití 

v mnoha oblastech lidského života jako je například zemědělství, hmyzí produkty, forenzní 

entomologie, medicína atd. Další část shrnuje škůdce, parazity a synantropní zástupce, se 

kterými se člověk může setkat v průběhu života. Následují možnosti využití hmyzu při 

výuce na školách, obsahová analýza učebnic pro základní a střední školy z pohledu 

prospěšnosti hmyzu pro člověka a dotazníkové šetření o oblíbenosti hmyzu, jeho chovu a 

entomofágii zaměřené na žáky základních škol. 
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ABSTRACT 

The thesis describes insects (class insecta) as an important group of organisms living in 

almost all ecosystems. It investigates the importance of insects for humans not only from a 

human point of view. First part focuses on the positive impact of insects for humans and 

their use in many areas of human life, such as agriculture, insect products, forensic 

entomology, medicine and others. The following part focuses on insect pests, parasites and 

synanthropic species a human being can encounter during one's life. Next parts describe 

the possibilities of including insects in lessons at schools; a content analysis of textbooks 

for elementary schools and high schools from the viewpoint of benefits of insects for 

humans; and a questionnaire survey of popularity of insects, their breeding and 

entomophagy focused on pupils of elementary schools. 
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1 Úvod 

Třída hmyz (Insecta) je velká skupina bezobratlých živočichů zahrnující množství 

rozmanitých druhů, které nás denně obklopují. Každý řád je něčím výjimečný a jedinečný, 

i když ne každý je tento fakt schopný ocenit. Často se setkáváme s odporem k hmyzu a při 

zmínce o této třídě nám vytanou na mysl hlavně zástupci škůdců, přenašečů onemocnění 

apod. Často ale zapomínáme na jedinečné vlastnosti této obsáhlé skupiny a její 

nezastupitelnou funkci nejen v přírodě, ale i v mnohých oblastech lidského života. 

Cílem mé diplomové práce je vyzdvihnout klady této skupiny živočichů a rozšířit 

povědomí o některých oborech, ve kterých se s hmyzem pracuje, nebo kde hmyz sloužil a 

slouží jako inspirace pro nové objevy. Dané téma je velmi široké a ani zdaleka ho nelze 

vyčerpat v diplomové práci, proto zde pouze předkládám vybrané příklady.  

Mnoho lidí po předložení otázky týkající se kladů hmyzu napadne pouze včelí produkce 

medu, výroba hedvábného vlákna bourcem morušovým a možná ještě pojídání mšic 

slunéčkem sedmitečným. Užitečných věcí ale existuje daleko víc! Ve své práci se zaměřuji 

na význam hmyzu podle vybraných odvětví, ve kterých se využívá. Některé druhy hmyzu 

se objevují hned v několika kapitolách. 

Dotknu se také témat synantropních živočichů, škůdců, parazitů, kteří se v hmyzí třídě 

vyskytují. I přes to, že se nejedná o užitečné druhy pro člověka, jejich místo 

v ekosystémech na Zemi je často nenahraditelné. 

Další část se věnuje analýze učebnic základních a středních škol obsahujících dané téma. 

Následuje část, která představuje praktická využití výše jmenovaných témat při výuce 

biologie na středních a základních školách. V poslední části shrnuji informace o vztahu k 

hmyzu žáků základních škol. 

Přála bych si, aby se mezi lidmi změnil pohled na třídu hmyzu a aby byli lidé schopni 

ocenit jedinečnost, krásu a užitečnost druhů a překonali odpor souvisící s tímto tématem. 

Práce předpokládá již obecné znalosti anatomie a morfologie jednotlivých skupin 

organizmů, proto se u nich nepozastavuje a nevysvětluje je. Každá kapitola shrnuje 

základní informace a pro rozšíření a detailní nastudování jsou k dispozici knihy a články 

zaměřené na konkrétní problémy a oblasti. Práce zdaleka není v tomto ohledu 

vyčerpávající.  
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1 Charakteristika hmyzu 

Diplomová práce předpokládá základní orientaci v hmyzí třídě, proto se charakteristice 

hmyzu věnuje ve zkratce. 

Hmyz (Insecta) patří k jedné z evolučně nejúspěšnějších skupin organizmů (Tait, 2010). 

Do třídy hmyzu patří tři čtvrtiny všech dnes známých živočišných druhů (Papáček, 2000). 

Zdaleka ještě nebyly objeveny všechny hmyzí druhy. Každoročně jsou objeveny a popsány 

další (Carwardine, 2010, Helb, 2017). 

Obdivuhodná jsou i místa, která osídlily. Zástupce nalézáme téměř všude na Zemi (Tait, 

2010). Postupným vývojem došlo k přizpůsobení hmyzu mnoha podmínkám, můžeme ho 

nalézt jak na souši, tak i ve vodě. Výjimkou nejsou ani pouštní druhy, synantropní druhy 

nebo parazité. (Helb, 2017, Papáček, 2000). 

Laická veřejnost mnohdy pojem „hmyz“ používá pro množství různých druhů organizmů, 

které s hmyzem moc společného nemají (Zahradník, 2015). 

Tělo se skládá ze tří základních částí – hlavy, hrudi, zadečku (van Huis et al., 2013). Na 

hlavě jsou umístěny složené (i jednoduché) oči, tykadla a ústní ústrojí (Tait, 2010). Z hrudi 

vyrůstají tří páry končetin a jeden nebo dva páry křídel. Protože je hmyz velmi rozmanitou 

třídou, setkáváme se s mnoha výjimkami, jejichž tělo neodpovídá základnímu modelu 

(Zahradník, 2015). 

Hmyz nemá vnitřní kostru, ale kutikula na povrchu těla se označuje jako vnější kostra. 

Kutikula může být silná, měkká, elastická, sklerotizovaná. Jednotlivé její části jsou spojené 

elastickou blánou a navzájem pohyblivé (Zahradník, 2015). 

Jak už napovídá název a úvod diplomové práce, hmyz má nezastupitelnou funkci i jako 

pomocník člověka. Pro začátek můžeme jmenovat asi nejznámější činnost, kterou je 

opylení rostlin, které zajišťuje člověku úrodu. Hlavním důvodem opylení je ale udržování 

druhové diverzity genové výbavy rostlin. Za zmínku stojí samozřejmě hmyzí produkty 

jako je známý včelí med, včelí vosk, mateří kašička, pravé hedvábí apod. Zapomenout 

bychom neměli ani na udržování čistoty v přírodě při uhynutí organizmů, kde hmyz 

zastává funkci rozkladače. Pro člověka je tato funkce nezbytná v oboru forenzní 

entomologie (Jelínek, Zicháček, 2007, Zahradník 1993). 

Další funkcí hmyzu je i redukce škůdců na rostlinách pěstovaných člověkem, nebo využití 

hmyzu jako potravy (Zahradník 1993). 
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Zároveň nám hmyz nabízí celou paletu barev a rozmanitých tvarů. Pozorování hmyzu 

může být pro člověka relaxační aktivita i estetický zážitek. 

Samozřejmě nesmíme opomenout i způsoby života hmyzu, které pro člověka přínosné 

nejsou. V hmyzí třídě existuje mnoho škůdců hospodářských plodin, škůdců 

znehodnocujících potraviny, parazitů a přenašečů onemocnění (Jelínek, Zicháček, 2007). 

1.1 Systém hmyzu 

Obecně je třída hmyzu systematicky zařazena do supergroup Opisthokonta, říše 

živočichové, nadkmene Panarthropoda, kmene členovců a podkmene šestinozí (Tabulka 1). 

Právě podkmen šestinozí specifikuje jeden z jejich základních poznávacích znaků – šest 

končetin (Smrž, 2013). Lidé často hmyz „hází do jednoho pytle“ společně s dalšími 

členovci jako jsou například pavoukovci, korýši a mnohonozí. Důležité je ale uvědomit si 

rozdíl a skupiny neslučovat. 

Tabulka 1 Zařazení hmyzu do systému (Smrž, 2013) 

supergroup Opisthokonta 

říše živočichové 

nadkmen Panarthropoda 

kmen členovci 

podkmen šestinozí 

třída hmyz 
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Samotnou třídu Hmyz dále dělíme do jednotlivých podtříd, řádů, podřádů, čeledí atd. 

(Tabulka 2).  

 

Tabulka 2 Systém hmyzu (Smrž, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě rozdělení hmyzu na bezkřídlé a křídlaté existuje několik dalších kritérií dělení. 

Podle úponu létacích svalů ke křídlům dělíme třídu na skupiny Paleoptera a Neoptera, 

podle vývoje larev a dospělců jsem schopni určit skupiny hmyzu s proměnou dokonalou a 

proměnou nedokonalou. Další možnost dělení je podle typu ústního ústrojí na oddělení 

Paraneoptera a Polyneoptera (Smrž, 2013). 

třída podtřída řád 

hmyz 

bezkřídlí 
chvostnatky 

rybenky 

křídlatí 

jepice ploštice 

vážky křísi 

pošvatky mšicotvaří 

škvoři síťokřídlí 

švábi střechatky 

termiti dlouhošíjky 

kudlanky chrostíci 

strašilky motýli 

saranče srpice 

kobylky dvoukřídlí 

pisivky blechy 

všenky řasníci 

vši blanokřídlí 

třásněnky brouci 
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2 Využití hmyzu člověkem 

Je dobré si uvědomit, že z obecného hlediska hmyz není sám o sobě ani užitečný, ani 

škodlivý. Hmyz je součástí potravních sítí a řetězců. Hledá potravu proto, aby mohl přežít 

a rozmnožovat se (Papáček, 2000). Hmyzí přívlastky jako užitečný a škodlivý jsou 

vlastnosti, které jim přisoudil člověk na základě jeho pohledu. 

V následující části přiblížím několik oblastí, ve kterých dochází ke „spolupráci“ hmyzu a 

člověka. Vzhledem k pestrosti a rozmanitosti druhů uvádím pouze modelové příklady 

zástupců, z nichž některé jsou veřejnosti běžně známé, jiné méně. Některé kapitoly dostaly 

více prostoru, jiné méně. Musím přiznat, že na to měl vliv můj subjektivní zájem o 

vybranou problematiku. 

2.1 Zemědělství 

Každého pravděpodobně pří zmínce o hmyzu v zemědělství napadne buď opylování rostlin 

včelami, nebo naopak pro člověka neradostné požírání úrody ve velkém. Kapitola 

Zemědělství se částečně opylení věnuje v souvislosti se čmeláky. Všeobecně známé včely 

jsou s dovolením opomenuté, o jejich opylovacích schopnostech se pojednává v jiných 

pracích. 

Hmyzí zástupci jsou důležitými opylovači, jak již bylo zmíněno. Mnoho rostlin by se bez 

hmyzu nemohlo rozmnožovat. Nejde o záměrnou činnost hmyzu ani činnost řízenou 

člověkem (i když některé faktory ovlivnit můžeme) (Papáček, 2000). 

2.1.1 Čmeláci opylovači 

Van Huis et al. (2013) uvádí, že bylo identifikováno cca 100 000 druhů opylovačů rostlin, 

z toho téměř 98 % zastupoval hmyz. Z 250 000 druhů kvetoucích rostlin je více než 90 % 

závislých na opylovačích.  

Do diplomové práce jsem si vybrala jako zástupce opylovačů čmeláky, které se člověk 

naučil chovat ke své potřebě v laboratořích. 

Čmeláci jsou často považováni za ne příliš elegantní a nemotorné příbuzné včel. Zároveň 

jde ale o jeden z mála hmyzích druhů, který je lidem celkem sympatický. Můžeme hádat, 

zda je to způsobeno jejich „chlupatým“ zavalitým tělem nebo jiným charakteristickým 

znakem (Vaněk, 2013). Mají čmeláci pro lidi nějaký význam?  
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Čmeláci stejně jako včely patří mezi nejdůležitější živočichy, kteří opylují rostliny 

(Bučánková, 2013, Zahradník, 1993). Dokonce jsou jejich vlastnosti zkoumané 

v laboratořích a díky jejich chovu můžeme dosáhnout lepších a vyšších výnosů 

v zemědělství (Treanore et al., 2021, Ptáček, 2008) Dnes po mnohaletých výzkumech 

existuje komerční chov (byl zahájen již v roce 1987) laboratorních čmeláků. Jeden 

z nejvhodnějších a nejvíce používaných druhů je čmelák zemní (Bombus terrestris) a 

čmelák netýkavý (Bombus impatiens) (Komzáková, 2010, Treanore et al., 2021). 

Velkým pozitivem ve vlastnostech čmeláků oproti včelám vědci spatřují schopnost 

opylování rostlin v uzavřených prostorech, jako příklad lze uvést fóliovníky, skleníky 

apod. (Bučánková, 2013). Důvodem je lepší odolnost vůči stresu, kterému včely 

v uzavřených objektech snáze podléhají. V porovnání se včelami vykazují čmeláci i nižší 

míru agresivity a schopnost létat i v nízkých teplotách (kolem 6 °C) v mírném dešti nebo 

zamračeném počasí (Komzáková, 2010). 

Jako opylovači si čmeláci vedou nejlépe (z pohledu užitku pro člověka) v opylování rajčat 

a paprik. Důsledkem jejich činnosti jsou pravidelnější tvary plodů a jejich vyšší hmotnost 

(Komzáková, 2010). 
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2.1.2 Využití hmyzu v boji proti škůdcům 

V zemědělství se člověk často potýká se škůdci, jejichž působení má negativní vliv na 

úrodu. Existuje mnoho metod, jak se škůdců zbavovat. Příkladem může být mechanický 

sběr, který je efektivní na malých plochách, nebo chemické hubení, které má často 

negativní dopad jak na konzumenta, tak i na půdní ekosystémy a jiné druhy pro člověka 

neškodných organizmů. Zajímavou alternativou je biologický boj, který spočívá v nasazení 

přirozeného „nepřítele“ na organizmus, kterého se chceme zbavit (Zahradník, 1993). 

Biologický boj je přirozeným mechanismem v přírodě, který člověk může ovlivnit a využít 

ve svůj prospěch v rámci ekologického zemědělství (Hrudová, 2015).  

I když byla daná metoda zmiňovaná již Carlem Linném, získává větší pozornost až 

v současných několika letech (Zahradník, 1993). Níže uvedené příklady popisují 

mechanizmy fungující v přírodě, které se člověk naučil aktivně využívat ke svému 

prospěchu v oblasti biologického boje proti škůdcům: 

Řád: brouci (Coleoptera) 

Slunéčka (Coccinellidae) 

Slunéčko australské (Rodolia cardinalis) je přirozeným nepřítelem červce perlovce 

zhoubného (Pericerya purchasi). Oba mají původ v Austrálii, kde žijí blízko sebe a 

slunéčko přirozeně reguluje rozmnožování perlovce (Zahradník, 1993). 

Potravou perlovce zhoubného jsou rostlinné šťávy, kterých konzumuje nadměrné množství 

a poté část vyloučí jako lepkavou medovici, která pokrývá části rostliny, jako jsou listy 

plody a stonky. Pro rostliny to znamená ztížení dýchání. Části rostliny potřísněné lepkavou 

medovicí se stávají živnou půdou pro spory určitých hub (Zahradník, 1993). 

Larvy slunéčka australského během svého vývoje konzumují vajíčka, larvy i dospělé 

perlovce. Díky tomu nedochází k přemnožení perlovce zhoubného (Zahradník, 1993). 

S velkými problémy, které perlovec zhoubný působil, se potýkala Kalifornie v druhé 

polovině 19 (Hrdý, Kalinová, 2000). století. Kvůli absenci slunéčka australského se 

zavlečený perlovec nekontrolovatelně rozmnožoval a velmi poškozoval například citrusové 

plantáže (Hrdý, Kalinová, 2000). Drastické chemické přípravky na něj byly krátké a až po 

několikaletém vyjednávání bylo proti boji s perlovcem nasazeno slunéčko australské, které 

během několika měsíců snížilo počty perlovců na bezpečnou hladinu (Zahradník, 1993). 
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Šíření perlovce zhoubného se tím ale nezastavilo a pokračovalo i v Itálii, Francii, severní 

Africe a dalších zemích. Vždy ale introdukované slunéčko pomohlo situaci ustálit a udržet 

počet škůdců na přijatelné mezi (Zahradník, 1993). 

Úplné vyhubení perlovce ale není možné z důvodu jiných vývojových cyklů obou 

organizmů (Zahradník, 1993). 

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) je přirozeným nepřítelem mšic, v České 

republice se jedná o nejznámější ze slunéček (Zahradník, 2015). Samice klade vajíčka 

přímo na místo výskytu mšic, kterými se živí jak larvy, tak i dospělci (Zahradník, 1993). 

V České republice se můžeme setkat i s dalšími druhy slunéček: slunéčko dvojtečné 

(Adalia bipunctata), slunéčko velké (Anatis ocellata). Predátorem červců je například 

slunéčko Cryptolaemus montrouzieri (Hrudová, 2015, Holý et al. 2017). 

Známými dravci ve světě brouků jsou střevlíci. Mají velkou spotřebu potravy a živí se 

mnoha různými druhy larev, housenek a kukel. Pomáhají redukovat namnožené hmyzí 

škůdce (Holý et al. 2017). Jako příklad lze uvést krajníka pižmového (Calosoma 

sycophanta) a krajníka hnědého (Calosoma inquisitor) (Zahradník, 2015). V listnatých 

lesech se živí larvami a kuklami bourovčíka toulavého (Thaumetopoea processionea) a 

bekyně velkohlavé (Lymantria dispar). V jehličnatých lesích jsou jejich potravou larvy a 

kukly bekyně mnišky (Lymantria monacha) a bource borového (Dendrolimus pini). 

Střevlíci byli využiti také v biologickém boji proti mandelince bramborové, a to konkrétně: 

střevlík měděný (Carabus cancellatus), střevlík zrnitý (Carabus granulatus) a střevlík 

zlatý (Carabus auratus) (Zahradník, 2015). 

Z řádu brouků můžeme jmenovat i dalšího užitečného zástupce. Mrchožrout housenkář 

(Dendroxena quadrimaculata) se liší od ostatních mrchožroutů způsobem života i 

potravou. Řadí se mezi dravce, živí se například housenkami obaleče dubového (Tortrix 

viridana) a bekyně velkohlavé. Pestrokrovečník mravenčí (Thanasimus formicarius) loví 

kůrovce a jeho larvy (Zahradník, 1993). 

Řád: blanokřídlí (Hymenoptera) 

Řádu blanokřídlí se věnuje i kapitola Parazitický hmyz, škůdci a synantropové. V této 

kapitole zmiňuji několik zástupců, kteří mohou škůdce v přírodě decimovat. Lumci a 

lumčíci jsou schopni redukovat populace škůdců kulturních plodin a dřeva. Principem je 

parazitoidní způsob života spočívající v nakladení vajíček do živého členovce. Vylíhlé 
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larvy požírají vnitřní tkáň hostitele, zde se i zakuklí a po čase se z nich líhnou dospělci. 

Hostitele zahubí (Smrž, 2015). 

Pukličník štítenkový (Encarsia perniciosi) 

Pukličník štítenkový patří do řádu blanokřídlého hmyzu, čeledi mšicovníkovití a je 

parazitem štítenky zhoubné (Quadraspidiotus perniciosus). Necelý milimetr velká samička 

probodává kladélkem ochranný obal štítenky a do jejího těla naklade vajíčko. Z vajíčka se 

líhne larva, která celou dobu obývá tělo štítenky, kde se později zakuklí. Po vylíhnutí se 

dospělec prokouše tělem hostitele ven (Zahradník, 1993). 

Štítenka zhoubná je parazit rostlin. Samičky a larvy vysávají z rostlin šťávy a naopak do 

nich vylučují jedovaté látky. Samci mají zakrnělé ústní ústrojí. Samičky a larvy po prvním 

svleku žijí trvale přisáté na rostlinných orgánech, jako jsou například větve a plody. 

Obzvláště na plodech jsou místa přisátí dobře viditelná (Zahradník, 1993). 

Pokud se štítenky rozšíří do nových oblastí, kde nemají přirozeného nepřítele, velmi rychle 

se rozmnoží a působí škody na rostlinách. Štítenka je původem z Číny, odkud se velmi 

rychle v druhé polovině 19.století rozšířila nejprve do Kalifornie a později do celého světa 

(Zahradník, 1993). 

V boji proti štítence pomohl právě pukličník, který byl na základě rozšíření štítenky 

začleňován do ekosystémů napadených oblastí (Holý et al. 2017). Bohužel jeho působení 

je negativně ovlivňováno chemickým ošetřováním rostlin. (Zahradník, 1993). 

Lumek velký (Rhyssa persuasoria) snižuje populace pilořitek. Lumčíci mšicomaři 

(podčeleď Aphidiinae) redukují výskyt mšic a v současné době se chovají i v laboratořích 

právě z důvodu využití při biologickém boji proti mšicím (Smrž, 2015). 

Lumčík (Dacnusa sibirica) a lesknatka (Diglyphus isaea) pomáhá při redukci vrtalek 

(Hrudová, 2015). 

Vosy, které jsou společně s mouchami hodnoceny jako nejméně oblíbený hmyz se 

v přírodě podílejí nejen na opylování, ale mají velký význam při redukci škůdců. Jsou 

schopné sledovat vývoj populace své kořisti. Vosy nejsou stále dobře prozkoumány, ale 

nabízejí se jako jedna z možností biologického boje proti škůdcům (Pipek, 2019). 

Mšicomaři 
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Mšicomaři jsou úspěšní parazitoidi redukující populace mšic. Někteří zástupci se využívají 

například ve sklenících: Aphidius colemani, Aphidius ervi. Jsou dodáváni ve stádiu kukly 

nebo vylíhlých dospělců (Hrudová, 2015). 

Řád: dvoukřídlí (Diptera) 

Kuklice působí jako parazitoid v housenkách (Smrž, 2015). Larva kuklice červenonohé se 

vyvíjí v housenkách motýlů (Holý et al. 2017). V zemědělství pomáhá snižovat populace 

škůdců. Napadá například housenky běláska zelného, bekyně velkohlavé (Lymantria 

dispar) a píďalky podzimní, některé druhy ploštic a brouků (Helb, 2017). 

Larvy pestřenkovitých (Syrphidae) jsou důležití predátoři mšic, stejně tak larvy bejlomorek 

(Cecidomyiidae) se podílejí na jejich redukci (Holý et al. 2017). 

Řád: síťokřídlí (Neuroptera) 

Z řádu síťokřídlí je důležitým konzumentem mšic zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea) 

(Holý et al. 2017). Podobně jako slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) klade 

vajíčka přímo do míst s výskytem mšic (Zahradník, 1993). 

Tímto výčtem samozřejmě zdaleka nekončí dlouhý seznam hmyzích pomocníků 

v zemědělství. Přehledné zpracování ekologického zemědělství s obsahem biologického 

boje proti škůdcům nabízí Hrudová (2015). 
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2.2 Hmyz jako potravina 

Hmyz sloužil jako potrava člověku téměř odjakživa. I přes to, že v současnosti není v 

Evropě ani Severní Americe konzumace hmyzu obvyklá, celosvětově se hmyzem živí 

přibližně dvě miliardy lidí (van Huis et al., 2013). Vybírat mohou z víc než 2000 druhů, 

které žijí převážně v tropických oblastech (Dobrovský, 2018, Pavelková, 2018). 

Konzumace hmyzu, jinak entomofágie, ve světě není ničím neobvyklým. Evropa se v 

tomto případě trochu vymyká, i to se ale v posledních letech mění (van Huis et al., 2013). 

V současné době se hmyz konzumuje asi v deseti evropských státech, v 36 afrických 

zemích, 29 zemích Asie a ve 23 zemích Ameriky. Je potřeba ustoupit od všeobecného 

názoru, že se hmyz konzumuje pouze v chudých zemích, konzumace je rozšířena v mnoha 

rozvinutých státech. Pro příklad můžeme jmenovat USA, Koreu a Japonsko (Borkovcová, 

2015).  

Příklady států a druhů konzumovaného hmyzu. Konkrétní hmyzí druhy konzumované v 

jednotlivých zemích by vydaly na celou další knihu. 

 

Thajsko 

Kambodža 

Indonésie 

Indie 

Čína 

Japonsko 

Afrika 

Jižní Amerika 

Austrálie 

USA 

Aljaška 

Kanada 

Itálie 

(Borkovcová, 2015) 

 

Hmyz je pravděpodobně budoucí superpotravinou. Stejně jako s jinými superpotravinami 

by se to ani s konzumací hmyzu nemělo přehánět. Stále platí pravidlo pestré stravy. Hmyz 

v jídelníčku by měl sloužit jako doplněk stravy, protože výživová hodnota některých druhů 

se může rovnat hodnotám vepřového sádla, dokonce je může i převyšovat. Podle druhu 

hmyzu si vybíráme i způsob úpravy v kuchyni – pečení, smažení, sušení, abychom nepřišli 

o obsah důležitých proteinů a lipidů (Borkovcová, 2015). 
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Problémem mohou být alergie. U některých lidí se může objevit například intolerance 

k chitinu a nesnášenlivá ke konzumaci hmyzu mohou být lidé alergičtí na mořské plody, 

protože exoskelet hmyzu a mořských živočichů má podobné složení (Borkovcová, 2015). 

V České republice převažuje odpor ke konzumaci hmyzu. Důvody mohou být různé, 

například estetika, strach z nové potraviny, nedostatečná osvěta, medializace atp. Na 

druhou stranu by hmyz mohl být vhodnou udržitelnou alternativou k získávání živočišných 

bílkovin z potravy. V současnosti je chov dobytka celosvětově velmi náročný pro Zemi 

zatěžující proces, který je považován za neudržitelný (van Huis et al., 2013). Na svědomí 

má velký podíl skleníkových plynů v atmosféře a emisí amoniaku. Produkce hmyzu je 

méně nákladná, méně náročná a kratší (Pavelková, 2018). 

Hmyz je možné konzumovat v celku nebo z něho můžeme vyrábět hmyzí moučku, kterou 

je možné přidávat do dalších produktů, a zvýšit tak bílkovinnou hodnotu potraviny 

(Tiencheu, Womeni, 2017). Z hmyzí moučky lze připravovat proteinové tyčinky, 

proteinové nápoje nebo ji přidávat do pečiva. Dále je možné připravit hmyzí granule nebo 

těstoviny. Hmyz ale nemusí sloužit pouze jako potrava člověku, lze ho využít i jako 

krmivo pro hospodářská zvířata (Pavelková, 2018). 

Nutriční hodnota hmyzu je také velmi uspokojivá (Tiencheu, Womeni, 2017). Nejde jen o 

již zmiňovaný vysoký obsah bílkovin, ale i dalších látek, jako jsou lipidy, mastné kyseliny, 

vitamíny i stopové prvky (Pavelková, 2018, Dobrovský, 2018). Podíl těchto látek závisí na 

tom, čím je hmyz krmen. Bílkoviny hmyzího těla jsou srovnatelné s kuřecím masem 

(Pavelková 2018, van Huis et al., 2013). Zároveň lze hmyzí proteiny zpracovat a použít 

jako stabilizátory a gelotvorná činidla v potravě. Hmyz obsahuje větší množství tuku, které 

je ale svým složením podobné lipidům ryb (Borkovcová, 2015, Pavelková, 2018). Chitin, 

polysacharid v exoskeletu, patří podobně jako celulóza mezi vlákniny.  Vláknina je 

v potravě důležitá například pro podporu peristaltiky střev, zvětšuje objem stolice, snižuje 

riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Hmyz se 

zpracovává celý, křídel ani končetin se nezbavujeme (Borkovcová, 2015). 

Nelze ovšem konzumovat všechny druhy hmyzu. V Evropské unii se například pro potřeby 

obyvatel chovají tyto druhy: 

▪ cvrček domácí (Acheta domesticus), 

▪ saranče stěhovavá (Locusta migratoria), 
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▪ potemník moučný (Tenebrio molitor), 

▪ potemník stajňový (Alphitobius diaperinus), 

▪ potemník brazilský (Zophobas morio), 

▪ priadka morušová (Bombyx mori), 

▪ zavíječ voskový (Galleria mellonella), 

▪ cvrček stepní (Gryllus assimilis), 

▪ saranče pustinná (Schistocerca gregaria) (Pavelková, 2018). 

 

Jedna z mnoha dalších výhod entomofágie je i menší riziko přenosu zoonóz (pokud 

mluvíme o hmyzu z hmyzí farmy, a ne volně žijícím), které jsou častější u volně žijících 

zvířat a hospodářských zvířat (Pavelková, 2018). 

Entomofágie ale také nese rizika. Jedním z problémům může být špatná manipulace, 

skladování a hygienické problémy v chovné farmě, požívání nevhodného hmyzího 

vývojového stadia, špatné ošetření hmyzu nebo hmyzu sebraného ve volné přírodě. Také 

existuje možné riziko vzniku alergické reakce na některé bílkoviny a chitin, které jsou 

obsažené v hmyzím těle (Pavelková, 2018). 

Zájem o entomofágii (použití hmyzu jako potraviny) postupně vzrůstá a je čím dál víc 

vyhledávaným gurmánským zážitkem. Vyzkoušet pokrmy s hmyzem můžeme i u nás na 

každoročních festivalech. Ještě ale asi dlouho potrvá, než si tuto bílkovinnou alternativu 

zvyknou naši spoluobčané (Pavelková, 2018). 

I pře to, že se v minulosti zdálo, že je hmyz nevyčerpatelným zdrojem, van Huis et al. 

(2013) upozorňuje na to, že mnoho jedlých druhů hmyzu je v ohrožení v důsledku 

klimatických změn, které nadále budou ovlivňovat dostupnost jedlého hmyzu. 
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2.3 Textilní průmysl 

Bourec morušový (Bombyx mori) 

Bourec morušový je pravděpodobně nejznámějším producentem hedvábného vlákna. 

Zároveň je jeho vlákno nejcennější (Smrž, 2015). V současné době je jeho chov vázaný na 

člověka (Šejbl, 2016) Domestikace zasahuje tak hluboko do historie, že není známá jeho 

původní žijící forma. K úspěšnému chovu je nutné housenkám zajistit dostatek čerstvé 

potravy – listy moruše bílé (Zahradník, 1993).  

Samice klade vajíčka na moruši. K vývoji vajíčka potřebují období chladu a klidu. Po 

několika měsících se z nich líhnou housenky. Stádium housenky trvá přibližně 35 dnů a 

housenka se čtyřikrát svléká. Ze 3 mm dorůstá housenka do 90 mm a během vývoje 

spotřebuje velké množství morušových listů. Během svlékání se housenky téměř 

nepohybují a nepřijímají potravu (Šejbl, 2016, Zahradník 1993). 

V poslední fázi si housenky vytváří kokon, který je vyroben z hedvábného vlákna. Vlákno 

housenky produkují žlázou pod ústním ústrojím. Hmota je nejprve tekutá, na vzduchu 

tuhne (Šejbl, 2016). 

Osmý až desátý den po zakuklení se kokony sbírají a dále zpracovávají. Putují do 

termostatů s teplotou 80-85 °C. V termostatech kukla uhyne. Pokud by se dokončil vývoj 

motýla, byl by kokon narušen a hedvábné vlákno přerušeno a zničeno (Zahradník 1993). 

Délka hedvábného vlákna z jednoho kokonu měří cca 2 km, zpracuje se ale jen necelá 

polovina. Nově vyšlechtěné rasy bource morušového jsou schopny vyprodukovat vlákno 

ještě o něco delší (Zahradník 1993). 

V minulosti se hedvábné vlákno využívalo v chirurgii k sešívání ran, a dokonce i k výrobě 

padáků (Šejbl, 2016). 

Další producenti hedvábí jsou martináč dubový (Antheraea pernyi) a martináč japonský 

(Antheraea yamamai). Jejich housenky se živí listy dubu a různými druhy topolů, břízy a 

vrby apod. (Zahradník 1993).  
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2.4 Forenzní entomologie 

Příroda se díky své vlastní seberegulaci zbavuje uhynulých živočišných těl. Na rozkladu 

mrtvých živočichů se podílí široká škála různých organizmů, která zahrnuje i skupinu 

hmyzu (Kashyap, Pillay, 1989). Hmyzí rozkladači jsou převážně z řad brouků a 

dvoukřídlých. Z této oblasti čerpá informace a poznatky forenzní entomologie (Šuláková, 

2014). 

Forenzní entomologie je obor využívaný v oblasti občanského a trestního práva při 

vyšetřování a ověřování důkazů. Jak již název napovídá, jde o vědu, která využívá znalosti 

o bezobratlých a hmyzu. Obor forenzní entomologie je kategorizován do tří základních 

oblastí: 

• Oblast zabývající se potravinářskými škůdci 

• Oblast zahrnující parazity zvířat a lidí 

• Stanovování doby smrti u nalezení lidského těla (Šuláková, 2014). 

Poslední kategorie je využívaná nejčastěji. Většinou je zde souvislost s trestnou činností.  

Rozklad lidského těla podléhá stejným biologickým procesům, chemickým a fyzikálním 

zákonitostem jako kterýkoli jiný velký obratlovec v přírodě (Catts, Goff, 1992). Mrtvé tělo 

se tak stává součástí biotopu, na kterém se nachází, a postupně začíná být obýváno 

bezobratlými živočichy podílejícími se na jeho rozkladu. Právě znalosti degradačního 

procesu jsou pro tento obor klíčové (Šuláková, 2014). 

Forenzní entomologie – někdy nepřesně označovaná jako „kriminalistická entomologie“ – 

je hojně využívaná v kriminalistice, kdy právě osidlování mrtvého těla jednotlivými 

skupinami bezobratlých živočichů dokáže napovědět při vyšetřování (Klimešová et al., 

2015). Napomáhá stanovování doby smrti, může napovědět, zda bylo s tělem po smrti 

manipulováno a přináší mnoho důležitých informací nezbytných pro vyšetřování (Povolný, 

1979). Forenzní entomologie je využívaná nejen v případech vražd, ale i sebevražd a 

nejasných úmrtí (Šuláková, 2014, Catts, Goff, 1992). 

Je důležité si uvědomit, že forenzní entomologie neurčuje, kdy zkoumané tělo člověka 

zemřelo ani nezkoumá tělo samotné, forenzní entomolog pouze analyzuje hmyz odebraný 

z mrtvého těla. Díky analýze je schopen určit časový úsek, během kterého docházelo ke 

kolonizování mrtvého těla hmyzem. Úmrtí a počátek osidlování těla se může, ale nemusí 

shodovat (Šuláková, 2014, Daněk, 1990). 
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Například v nejvhodnějších podmínkách, za jakých je hmyz schopen tělo kolonizovat, 

mohou nastat tři situace: 

1. Člověk byl poraněn v důsledku nějakého zranění a krvácel (bodné rány, pád 

z výšky, střelba, autonehoda) nebo došlo k vyloučení spermatu, zvratků nebo 

exkrementů. Jakmile se do prostředí začne uvolňovat pach daných látek, přiláká 

hmyz, který začne velmi brzy tělo osidlovat. V tomto případě je rozdíl mezi smrtí a 

kolonizací hmyzem minimální. 

2. Druhým příkladem je tělo člověka, který na první pohled zemřel bez viditelné 

příčiny – například na mrtvici, infarkt myokardu atp. nebo byl otráven plynem, 

udusil se nebo byl uškrcen. Hmyz v takové situaci neví, že jde o zdroj potravy. 

Impulsem pro osídlení těla jsou až plyny produkované bakteriemi počínajícími 

rozklad v trávicím systému. Opět je rozklad ovlivněn vnějšími faktory, jako je 

prostředí a teplota. Rozdíl mezi smrtí a kolonizací hmyzem je několik hodin až 

několik dnů. 

3. Třetím příkladem je situace, kdy tělo osídlí hmyz ještě před smrtí. Osoba může 

krvácet a být v kómatu nebo neschopna se hýbat. Hmyz reaguje na pach krve a 

kladení vajíček začíná i několik dní před tím, než nastane smrt. S případy 

kolonizace živého člověka se můžeme setkávat u lidí bez domova ve špatných 

hygienických podmínkách, u osob, které se o sebe nedokážou sami starat, mají na 

těle neléčené rány nebo proleženiny (Šuláková, 2014). 

Podstatné je zmínit i specifické případy, kdy počátek kolonizace ovlivňují faktory 

chemické, biologické, fyzikální, roční období, klima, biotop, manipulace s mrtvým tělem 

atp. (Šuláková, 2014). 

Hmyz je mrtvým tělem přitahován a znamená pro něj snadno dostupný potravní zdroj, 

kterého dosáhne bez boje. Zároveň aktivně napomáhá jeho rozkladu, a čistí tak okolní 

prostředí (Šuláková, 2014). 

Organizmy na mrtvých tělech rozdělujeme do čtyř skupin: 

1. Nekrofágové – živí se tkání 

2. Predátoři, paraziti a parazitoidi nekrofágů 

3. Omnivorní druhy – živí se nekrofágně i kolonizátory 

4. Organizmy využívající uhynulé tělo příležitostně (Smith, 1986). 
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Kategorické rozdělení není úplně přesné, protože některé druhy tvoří přechodný stupeň 

mezi kategoriemi (Šuláková, 2014). 

Je důležité připomenout, že jednotlivé skupiny organizmů kolonizující mrtvé živočišné tělo 

se nevyskytují společně na jednom místě ve stejnou dobu, ale jde o postupný proces – 

sukcesi (Eliášová et al., 2012). Začátkem sukcese je v tomto případě mrtvé tělo, které se 

stává novým, dosud neosídleným biotopem. Postupně na něm dochází k výskytu 

jednotlivých druhových skupin. Dochází k relativně rychlému přechodu jednotlivých fází. 

S postupem času se rozklad zpomaluje až sukcese dospěje do klimaxu, kdy z uhynulého 

organizmu zbyly pouze kosterní pozůstatky nezajímavé pro nekrosaprofágy (Šuláková, 

2014). 

Jednotlivé rozkladné fáze byly mnohokrát během historie forenzní entomologie 

specifikovány a upravovány (Gennards, 2007). Neexistuje ale jednotná škála rozkladu, 

protože v přírodě hraje roli mnoho rozdílných faktorů ovlivňujících celý proces. Jako 

příklad lze uvést odlišná podnebná pásma na Zemi, roční období a odlišné biotopy 

(Šuláková, 2014). 

Stadií sukcese charakteristických pro Českou republiku je šest. Fáze jsou definovány 

stupněm rozkladu těla se specifickými hmyzími druhy (Šuláková, 2014). Jednotlivé fáze 

sukcese v této práci rozhodně neobsahují seznam všech hmyzích zástupců, protože mnoho 

organizmů je vázáno na konkrétní biotop, roční období nebo jiné okolnosti (Gennards, 

2007). Stejně tak délka celého procesu je ovlivněna mnoha faktory, proto se může 

prodlužovat i zkracovat. Zároveň na jednom mrtvém těle může probíhat více sukcesních 

stádií najednou (Šuláková, 2014).  

První stadium: čerstvé tělo. Jde o začátek celého rozkladného procesu. Typickými prvními 

organizmy v této fázi jsou vosy a mravenci z řádu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera), 

kteří konzumují tkáně, ale na těle se zdrží pouze po dobu nutnou k příjmu potravy. Mrtvé 

tělo záhy opouští a z toho důvodu nejsou pro určení doby kolonizace využitelní (Šuláková, 

2014). Po mravencích a vosách nastupuje pro forenzní entomologii důležitá hmyzí skupina 

– čeleď bzučivkovití (Calliphoridae) (Klimešová et al., 2015). Pro forenzní entomologii je 

z 61 druhů využitelných 13 druhů. V České republice se nejčastěji můžeme setkat 

s bzučivkami z rodu Lucilia, Calliphiora a Phormia. Zpravidla se na jednom mrtvém těle 

vyvíjí dva až pět druhů. Důležité je zmínit, že pro forenzní entomologii jsou podstatná 

nakladená vajíčka a vyvíjející se larvy bzučivkovitých, nikoli dospělci, kteří mohou 
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kdykoli odletět (Šuláková, 2014). Bzučivky jsou nalákány pachem krve, tělními výměšky 

nebo ranami vzniklými ještě za života mrtvého. Místa pro kladení vajíček bývají sliznice 

nosu, úst, očí, konečníku, uší, močopohlavní soustavy, rány nebo jsou vajíčka kladena i do 

krví potřísněného oděvu (Šuláková, 2014). 

Společně s hmyzem se na rozkladu ve velké míře podílejí i roztoči (Acari), jejichž 

množství se postupně zvyšuje. Právě díky hmyzu se roztoči na tělo dostávají, protože 

připutují na mrtvolu přichyceni na hmyzích tělech. Po rozmnožení se roztoči opět 

přichytávají na nové hmyzí dospělce a nechají se jimi dopravit na další mrtvé tělo 

(Šuláková, 2014). 

Druhé stádium: nadmuté tělo. Současně s prvním stádiem kolonizování mrtvého těla 

hmyzem probíhá i bakteriální rozklad počínající v trávicí soustavě. Vliv na rychlost 

zmíněného bakteriálního rozkladu má teplota, s jejímž stoupáním se proces velmi 

urychluje. 

Právě plyny uvolňující se činností bakterií lákají nové hmyzí druhy. Osídlování těla se opět 

zhostí bzučivky, nastupují ale i nové druhy, v tomto stádiu jsou to zástupci čeledi 

mouchovití (Muscidae). S čeledí masařkovití (Sacrophagidae) se setkáváme ojediněle a 

spíše než ve volné přírodě ji zaznamenáme při nálezech v bytech a poblíž chlévů nebo stájí 

(Šuláková, 2014).  

Ve druhé fázi se setkáváme s prvními zástupci brouků. Zatímco mouchy vyhledávaly 

mrtvé tělo za účelem nakladení vajíček, brouci se živí tkáněmi nebo hmyzem na mrtvém 

těle již přítomným. Nastupují až po mouchách a vajíčka kladou až po několika dnech. 

Proto jsou méně přesnějšími ukazateli při snaze dobrat se počátku osídlování mrtvoly 

(Šuláková, 2014). 

Prvními brouky reagujícími na rozkladné plyny jsou mrchožroutovití (Silphidae). 

Mrchožrout pobřežní (Necrodes littoralis) je pro kriminalistiku z této čeledi 

nejvýznamnější (Klimešová et al., 2015). Na drobných savcích a ptácích lze nalézt 

mrchožrouta znamenaného (Oeceoptoma thoracica) (Smrž, 2015). 

Třetí skupinou druhého stádia sukcese jsou zástupci blanokřídlého řádu (Hymenoptera), 

konktrétně parazitoidní chalcidky (Chalcidoidea), lumci a lumčíci (Ichneumonoidea). 

Vajíčka parazitoidů jsou kladena do larev a kukel hmyzu obývajícího rozkládající se tělo. 

Vylíhlé larvy se živí uvnitř hostitele a později se v něm i zakuklí (Šuláková, 2014). 
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Třetí stadium: biochemicky aktivní rozklad. Zmýdelnění tuků a fermentace proteinů má za 

následek ztekucování těla (Klimešová et al., 2015). Vzniklá kyselina máselná svým 

pachem láká mouchu lesklou, nejčastějšího zástupce rodu Hydrotaea. Moucha lesklá klade 

vajíčka už v prvních dnech po smrti organizmu pod mrtvé tělo, nikoliv na něj. Larvy 

prvního instaru se živí tekutinou z těla, která proniká do půdy. Až v druhém instaru larvy 

kolonizují tělo a zde se i zakuklí (Šuláková, 2014). 

Ve třetí sukcesní fázi se vyskytují i brouci, konkrétně drabčík páskovaný (Creophilus 

maxillosus) z čeledi drabčíkovití (Staphylinidae), dále zástupci čeledi kožojedovití 

(Dermestidae) a pestrokrovečníkovití (Cleridae). Pestrokrovečníci a kožojedi se objevují 

na sušším substrátu nejprve na okrajových částech nebo částech s odkrytými kostmi 

(Šuláková, 2014, Smrž, 2015). 

Dalšími rody jsou Ontholestes, Philontheus, Aleochara. V tomto stádiu nastupují i první 

druhy čeledi mršníkovitých (Histeridae) a lesknáčkovitých (Nitidulidae). Probíhající 

fermentace proteinů láká mušky z čeledí: sýrohlodkovití (Piophilidae), kmitalkovití 

(Sepsidae) a slunilkovití (Fanniidae) (Šuláková, 2014). 

Čtvrté stadium: Pokročilý rozklad. Dochází ke čpavkové fermentaci pozůstatků měkkých 

tkání (Klimešová et al., 2015). Na mrtvém těle zůstávají larvy výše zmiňovaného hmyzu a 

přidávají se k nim mušky z čeledi hrbilkovitých (Phoridae) (Šuláková, 2014). 

Páté stadium: vysychání zbytků měkkých tkání. I v této fázi je mrtvé tělo stále osídleno 

larvami kožojedů, pestrokrovečníků, sýrohlodek a hrbilek. Novými kolonizátory jsou 

brouci čeledě hlodáčovití (Trogidae) (Šuláková, 2014). 

Šesté stadium: kosterní zbytky. Z mrtvého těla zůstávají kosti, v malé míře vyschlé vazivo 

a chrupavky, tělní ochlupení a vlasy. Měkké tkáně už byly rozloženy. Na poslední fázi se 

podílí výše zmínění roztoči a ve velmi malé míře hlodáči a kožojedi. Objevují se zde 

vrtavci (Ptininae) (Šuláková, 2014). 

Neměli bychom ale opomíjet i další výše zmíněné oblasti forenzní entomologie. Zajímavou 

kategorií je oblast zkoumající potravinářské/domácí/skladištní škůdce. Zaměřuje se na 

nedodržování předepsaných hygienických, technologických, skladovacích a přepravních 

norem, během nichž dojde ke kontaminaci výrobků nechtěným hmyzem (Šuláková, 2014). 
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Pro člověka je zajímavým oborem i zkoumání hmyzích parazitů ve zvířecím, ale hlavně 

lidském těle. Jako příklad můžeme uvést téma myiáz. Jde o onemocnění, které spočívá 

v parazitování larev určitých zástupců řádu dvoukřídlého hmyzu v těle živého člověka 

nebo jiného obratlovce. V praxi jde o následek zanedbávání péče o svěřenou osobu, 

nemohoucí osobu a týrání svěřené osoby nebo týrání zvířete (Šuláková, 2014). 
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2.5 Čističi přírody 

O mrchožroutech (Silphidae), drabčících (Staphylinidae) a některých druzích much 

(Muscidae, Sacrophagidae) pojednává kapitola výše – Forenzní entomologie. Nejde ale 

pouze o důležitost ve forenzní entomologii, která je využívaná kriminalisty. Uvedené 

hmyzí skupiny se podílejí na rozkladu uhynulých živočichů bez rozdílu, zda se jedná o 

člověka nebo zvíře. 

Důležitou úlohou některých druhů hmyzu je čistit přírodu nejen od odumřelých těl 

živočichů, jak je popsáno v přechozí kapitole, ale i od odumřelých rostlin a exkrementů 

jiných živočichů. Je to přirozený přírodní proces, který je velmi důležitý pro koloběh látek 

v přírodě (Zahradník, 2015). 

Na rozkladu trusu se podílejí například chrobáci (Geotrupidae), kteří jednu část 

zahrabávají pro svoji potřebu a druhou částí krmí své larvy (Zahradník, 2015). Z brouků 

můžeme jmenovat čeledi drabčíkovití (Styphilinidae), mršníkovití (Histeridae), 

střevlíkovití (Carabidae), vrubounovití (Scarabeidae). Dalšími příklady rozkladačů jsou 

zástupci mouchovitých (Muscidae), bzučivkovitých (Calliohoridae) a masařkovitých 

(Sacrophangidae). V aridních oblastech urychlují rozklad exkrementů například termiti, 

kteří si ho nanosí do termitiště (Mikát, 2018). Chrobák velký tvaruje kuličky z trusu 

kopytnatců a zahrabává je pro své potomky v podzemních chodbičkách (Helb, 2017). 

Hnojníci se živí kravským hnojem, kobylinci, kozími, ovčími, srnčími i jeleními výkaly 

(Helb, 2017). Na mršinách také často můžeme nalézt i vosy (Pipek, 2019). Velmi 

úspěšnými čističi přírody jsou také hrobaříci, kteří jsou schopni mršinu ucítit i velké dálky 

(Schneider, 2014). 
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2.6 Medicína 

2.6.1 Larvální terapie 

Larvální terapie je alternativní léčebná metoda. Principem je odstraňování nekrotické tkáně 

a léčení nehojících se ran za pomoci larev much z čeledi Calliphoridae (Naik, Harding, 

2017). Nejčastěji se používají larvy bzučivky zelené (Lucilia sericata) (Procházka, Takáč, 

Matján 2013). I přes to, že se může zdát, že jde o novou metodu, larvy much k tomuto 

účelu využívali už Mayové nebo divoké kmeny v Austrálii a na Novém Zélandu (Votýpka 

et al., 2018). Později také výhody léčby ocenili středověcí váleční lékaři. Ve třicátých a 

čtyřicátých letech dvacátého století se díky rozmachu antibiotik a dalších nových 

léčebných látek od larvální terapie pomalu ustupovalo (Fleischmann et al., 2004, Sherman, 

2003). K opětovnému zájmu o léčebnou metodu začalo docházet koncem devadesátých let 

(Chan et al., 2007, Pokorná 2012). V současné době je metoda rozšířena po celé světě. 

Sterilní larvy se chovají a využívají i v České republice (Čeřovský 2011, Votýpka et al., 

2018). 

Jedním z důvodů přispívající k opětovnému vzestupu využívání larvální terapie je v dnešní 

době celosvětově skloňované téma – resistence bakterií vůči antibiotikům (Votýpka et al., 

2018). Larvy se dnes používají právě v případech, kdy antibiotika selhávají. Díky tomu se 

larvy bzučivky stávají předmětem zájmů mikrobiologů a biochemiků, kteří zkoumají 

mechanizmy, jakými larvy ránu léčí (Čeřovský 2011, Čambal et al. 2013). 

V léčebné metodě dochází k vyžrání mrtvé tkáně larvami díky působení jejich trávicích 

enzymů (Čeřovský, 2011, Fleischmann et al., 2004). Prvotní krok a cíl larvální terapie je 

odstraňování nekrotické tkáně a transformace rány z chronického stádia do akutního stádia 

a zlepšení procesu hojení. Zároveň se vyčištěním rány od mrtvé tkáně redukuje zápach, 

který mají na svědomí bakterie množící se v nekrotické tkáni. Dále dochází ke snížení 

rizika infekce (Čambal et al., 2014, Zarchi, Jemec, 2012).  

Metoda se používá při léčbě diabetické nohy, dekubitů, gangrenózních ran, popálenin, 

abscesů, problematických pooperačních ran atd. Larvy jsou schopné rány čistit efektivně a 

relativně rychle bez toho, aby poškozovaly živou tkáň (Mumcuoglu, 2001). Protože jsou 

fotofobní, přirozeně se dostávají do hlubších částí rány, kde spolehlivě čistí tkáň, která 

může být špatně dostupná pro léčícího chirurga (Čambal et al., 2013).  

Poté je potřeba, aby se rána začala hojit. To už je těžší si představit. Na hojení má podíl 

mimo jiné i pohyb larev v ráně, protože tím dochází ke stimulaci zdravé tkáně, následně 
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k jejímu lepšímu prokrvení a nastartování produkce vlastních léčebných látek, kterými tělo 

odumřelou tkán nahradí (). Působení larev potlačuje infekci a dezinfikuje ránu (Čeřovský, 

2011, Čambal et al., 2013).  

Samy larvy musí v ráně přežít a musí být odolné vůči bakteriím. Tomu napomáhají látky, 

které jejich těla vylučují – produkce slin a exkrementy (Procházka, Takáč, Matján 2013). 

Složení sekretů má vysoké pH, které je nepřátelské pro bakterie, ale zároveň optimální pro 

působení výměšků slinných žláz, které napomáhají hojení (Čeřovský 2011). 

Alternativou k aplikaci sterilních živých larev do rány je možnost použití sterilních vajíček 

(Čeřovský 2011). 

Nezávisle na larvální terapii jsou zkoumány antimikrobiální peptidy obsažené ve všech 

živých organizmech v rámci jejich vrozené imunity (Sherman, 2002). Mimo jiné je 

pozornost zaměřena i na hmyzí peptidy a samozřejmě díky tomu i na peptidy larev 

bzučivky. Tím se vysvětluje i výše zmíněné hojení ran v larvální terapii. V roce 2009 byl 

izolován a určen peptid lucifensin, který je u bzučivek zodpovědný za hojivé účinky ran 

(Čeřovský 2011).  



25 

 

2.7 Všeobecné využití včelího vosku 

Včely jsem vynechala v kapitole o zemědělství, teď se k nim vracím v souvislosti s jedním 

z mnoha včelích produktů – včelím voskem, který má tak široké využití, že mu věnuji tuto 

kapitolu. 

Obecně je pod pojem vosk zahrnuta široká škála látek živočišného i rostlinného původu, 

jak přírodních, tak i synteticky vyrobených z ropných derivátů. Každý přírodní vosk je 

jedinečný svým složením, chemickými i fyzikálními vlastnostmi, které umožňují široké 

využití vosku. Jedním z mimořádně významných druhů vosku je právě vosk včelí, jež je 

lidmi využívám v mnoha různých oblastech (Přidal, 2007). 

Včelí vosk je sekret včel vznikající na spodní straně článků zadečku (tzv. vosková zrcátka) 

převážně u mladých dělnic mezi dvanáctým a dvacátým dnem života (Borkovcová 2015, 

Bogdanov, 2016). Během stárnutí včel orgány produkující vosk zakrňují, avšak produkce 

vosku nezaniká úplně (Ahnert, 2018). 

V minulosti byl vosk použit například v zábalech, do kterých se v Egyptě balily mumie. 

Dnes se zachovalo pro všechny známě využití vosku k výrobě svíček (Přidal, 2007). Co se 

týče obalového materiálu, v současné době se v rámci udržitelnosti planety opět vracíme ke 

starým zvykům a zajímavým trendem jsou voskované ubrousky, které se v současné době 

používají místo plastových jednorázových obalů například na balení svačiny a uchovávání 

potravin jako jsou například sýry nebo pečivo (Ahnert, 2018). 

Použití včelího vosku a jeho produktů je velmi široké. Co se týče kosmetiky je včelí vosk 

důležitou surovinou. Nejen, že ho využívají farmaceutické firmy, ale i příprava tzv. „hand 

made“ kosmetiky v domácnosti se bez něho neobejde. Můžeme jmenovat celou paletu 

produktů, které včelí vosk obsahují: léčivé krémy a masti, hydratační krémy, balzámy na 

tělo, pomády na vlasy, řasenky, krémy na vousy, mýdla, tuhé parfémy, pomocník při 

batikování (Přidal, 2007). 

Včelí vosk se využívá i v potravinářství, konkrétně v cukrovinkách jako jsou gumoví 

medvídci nebo želé. Dalším příkladem je jeho použití jako ochranného filmu na ovoci, aby 

se zabránilo vysychání plodu (Přidal, 2007). 
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V domácnosti má včelí vosk také široké využití. Obsahují ho impregnační přípravky na 

kožené výrobky, přidává se do těsnění, tmelů na dřevo, vyrábí se z něho voskové pastelky 

(Přidal, 2007, Ahnert, 2018).  

Včelí vosk má uplatnění i v medicíně. Používá se v injekčních aplikacích, v neurochirurgii 

je hlavní složkou sterilní směsi (Horsleyho vosk), kterou se zatmelují krvácející cévky 

v lebeční klenbě při kraniotomii. Voskem se také potahují tablety a jiné léky, protože 

zpomaluje rozpuštění (Přidal, 2007).  
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Využití hálek 

Může se zdát, že hálky nemají s pozitivním významem nic společného, jsou přeci tvořeny 

škůdci! Uvádím je jak v této kapitole, tak i v souvislosti se škůdci v kapitole Parazitický 

hmyz, škůdci a synantropové. V současnosti o ně sice zájem upadá, v minulosti ale 

člověku posloužily v mnoha oblastech. 

Hálky (latinsky cecidium) jsou výrůstky, boule a novotvary odchýlené od normálního 

tvaru, které můžeme pozorovat na rostlinách. Vyskytují se na listech, stoncích, kořenech, 

květech i plodech napadených rostlin. Vznikají aktivitou larev členovců parazitujících 

v rostlinných pletivech (Petr, 2015) (Skuhravá, Skuhravý 2010). Hálky způsobuje více než 

13 000 členovců a také další parazitické organizmy jako jsou houby, bakterie a červi (Petr, 

2015). V tomto konkrétním případě se zaměříme na hálkotvorný hmyz (Petr, 2015).  

Příklady hálkotvorného hmyzu: 

dutilka šroubovitá (Pemphigus spirothecae) 

žlabatka listová (Cynips quercusfolii) 

žlabatka růžová (Rhodites rosae, syn. Diplolepis rosae) 

bejlomorka buková (Mikiola fagi) 

bejlomorka violková (Dasineura affinis) 

bejlomorka obilná (Mayetiola destructor) 

Výtažky z hálek se používaly v minulosti v lékařství (v nich obsažené látky taniny mají 

bakteriocidní a fungicidní účinky), k barvení látek, v koželužství a k výrobě inkoustu 

(Pilátová, 2012). S rozvojem průmyslu a objevem syntetických barviv ve 20. století 

využívání hálek kleslo (Skuhravá, Skuhravý, 2010).   
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2.8 Budoucnost 

Hmyz je stále předmětem zájmu vědců mnoha oborů, nabízí inspirace pro různá odvětví. 

V kapitole uvádím několik málo příkladů, čím nám možná do budoucna hmyz bude 

k užitku mimo výše uvedené kapitoly. Výzkumy jsou ještě v počátcích, ale v průběhu let se 

mohou posouvat na lepší úrovně a v budoucnu nám možná pomohou vyřešit a zodpovědět 

současné zdánlivě neřešitelné otázky. 

Mikroletadla a robotické včely 

Hmyzí druhy slouží jako předloha nebo inspirace pro mnoho technických objevů nebo 

vylepšení stávajících. Jmenovat můžeme například letectví a robotiku. 

Protože někteří zástupci hmyzu patří k dokonalým letcům, stali se vzorem pro vývin 

mikroletadel, o která stále vzrůstá zájem. Škála jejich využití je obrovská. Naskýtá se díky 

nim možnost objevování neprobádaných lokalit, monitorování znečištění atd. Hmyz se stal 

inspirací z důvodu schopnosti nést několikanásobek své váhy, schopnosti přímého letu, 

rychlé změny směru letu, letu pozpátku i na místě (Dvořák, 2017). 

Včelí jed 

O včelách toho už bylo napsáno mnoho, ale i tak je stále něco, čím nás dokážou překvapit 

a vědce zaujmout. V tomto případě je řeč je o včelím jedu, který je pro mnohé spíš 

nepříjemnou a nedílnou součástí včelího bodnutí. Včelí jed ale obsahuje mimo mnoha 

biologicky aktivních látek i antibakteriální a antivirové účinky. V současné době se 

zkoumá aktivita peptidu melittinu, který svým působením proděraví biologické membrány. 

Tento mechanismus je schopen narušit strukturu viru HIV a zabránit mu v infikaci buňky. 

Další látka – fosfolipáza A2 – pak zabraňuje vstupu viru HIV do hostitelské buňky. 

Zmíněné látky by se v budoucnu mohly využít ve vaginálních gelech, které bych 

napomáhaly preventivní ochraně před nákazou. V úvahu také připadá nitrožilní přípravek 

pro pacienty, u kterých již došlo k infikaci (Strunecká, 2013). 

Vosí jed 

Atraktivní není pouze včelí jed, ale v současnosti se zkoumají i účinky jedu dalších 

blanokřídlých zástupců. Vosímu jedu se dostalo pozornosti jako potenciální alternativě 

k antibiotikům. Zjistilo se, že má antimikrobiální aktivitu a působí proti rakovinným 

buňkám (Benda, 2016, Leite et al. 2015). 
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Léčivý jed slunéček 

Pravděpodobně všechna slunéčka na svoji obranu produkují chemickou látku. Konkrétně 

slunéčko východní (Harmonia axyridis) je velmi úspěšné v osidlování kontinentů a odolné 

proti velkému množství patogenních mikroorganizmů. Slunéčko východní produkuje látku 

harmonin, která v laboratořích prokázala inhibiční účinek vůči vybraným deseti bakteriím 

(příklad použitých bakterií: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis). Zároveň se také přišlo na to, že 

zpomaluje růst některých stádií krevničky (Plasmodium falciparum) (Nedvěd, 2012). 
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3 Parazitický hmyz, škůdci a synantropové 

Kapitola se věnuje převážně lidským parazitům, škůdcům v souvislosti s lidskou činností a 

zemědělstvím a synantropnímu hmyzu. Zmínky o parazitoidech napadajících hmyzí škůdce 

obsahuje podkapitola Využití hmyzu v boji proti škůdcům. 

Řád: rybenky (Zygentoma) 

Rybenky známe jako synantropní organizmy v domácnostech. Často se nachází 

v koupelnách, sklenících a skladištích (Zahradník, 2015). Obývají vlhká místa a živí se 

odumřelou organickou hmotou a mikromycetami (Smrž, 2015). 

Řád: škvoři (Dermaptera) 

Škvoři jsou podobně jako rybenky známi z lidských obydlí. Dále se vyskytují pod kůrou a 

kameny, v polích, na loukách i na okrajích lesů (Smrž, 2015, Zahradník, 2015). Škvoři jsou 

všežravci, ale může u nich převládat i jeden druh potravy. Živ se housenkami i dalšími 

larvami, stonožkami, pavouky, ovocem a bramborami (Zahradník, 2015). Škvoři někdy 

bývají označováni za škůdce mladých rostlin, na druhou stranu do jejich jídelníčku patří i 

mnoho druhů mšic (Zahradník, 2015). 

Řád: švábi (Blattodea) 

Švábi se vyskytují převážně v teplejších oblastech, ale i v České republice nalezneme 

volně žijící zástupce, například rusec lesní (Ectobius silvestris) a rus obecný (Blatella 

germanica). Další druhy švábů k nám byli zavlečeny ze zahraničí. Švábi jsou všežraví 

synantropové obývající nejen domácnosti, ale působící hygienické problémy například 

v pivovarech a pekárnách, kde roznáší nečistoty a alergeny, trus a mikroorganizmy (Smrž, 

2015). V domácnostech se živí například chlebem, cukrem, bramborami, medem apod. 

(Zahradník, 2015). 

Řad: strašilky (Phasmatodea) 

Strašilky se v České republice přirozeně nevyskytují, lze je ale stejně jako šváby chovat 

v domácnostech nebo školách. Strašilky jsou býložravci, které jsou schopné při 

přemnožení zničit velké množství rostlin (Smrž, 2015, Pecina, 1999). 

Řád: saranče (Caelifera) 

Saranče jsou býložravci žijící i v České republice. Větší pozornosti se jim ale dostává 

v zahraničí (například Blízký a Střední východ a sever Afriky), kde se v některých 
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oblastech vyskytují v obřích rojích migrujících na stanoviště s potravou a decimují nejen 

pole, ale téměř veškeré rostlinné porosty (Smrž 2015, Tait, 2010). Saranče zmiňuji i 

v kapitole Hmyz jako potravina, neboť mohou sloužit jako kvalitní zdroj proteinů v lidské 

stravě. 

Řád: kobylky (Ensifera) 

Do řádku kobylek patří cvrčci, které jmenuji kvůli jejich synantropnímu druhu cvrčkovi 

domácímu (Acheta domestica), který v lidských obydlí škodí okusováním knih a jiných 

produktů z papírové hmoty (Smrž, 2015). 

Dalším zajímavým druhem je krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa), která je díky 

svému životu v půdě nenápadná. V České republice škodí kulturním plodinám tím, že 

překusuje jejich kořínky (Smrž, 2015). 

Řád: pisivky (Psocoptera) 

Pisivky patří k synantropním hmyzím zástupcům. Často žijí v lidských obydlích, ale jsou 

velmi nenápadné. Nalézt bychom je mohly ve starých knihách a papíru, lécích i 

botanických sbírkách. V domácnostech se živí organickými částicemi prachu a 

škrobovinou z knižních vazeb (Zahradník, 2015). 

Řád: vši (Anoplura) 

Vši jsou známé díky svému způsobu života. Jde o parazity jak lidí, tak i zvířat, kteří se 

vyskytují v srsti, vlasech nebo v ochlupení okolo pohlavních orgánů. Nejznámějšími jsou 

veš dětská (Pediculus capitis) a veš muňka (Phthirus pubis) (Votýpka et al., 2018). Vši se 

živí krví savců a v důsledku získávání potravy způsobují člověku nepříjemné svědění 

pokožky. V některých případech hrozí i přenos cestou některých nemocích krevní cestou 

z jednoho hostitele na druhého (Smrž, 2015, Zahradník, 2015).  

Řád: třásněnky (Thysanoptera) 

Většina třásněnek se živí šťávami, které vysávají z rostlin. Mimo to na rostliny přenáší 

virózy a mohou způsobit vážné škody na pokojových a skleníkových rostlinách (Smrž, 

2015). 

Řád: ploštice (Heteroptera) 

Z řádu ploštic zmiňuji štěnici domácí (Cimex lectularius), která saje krev člověka a dalších 

obratlovců (Smrž, 2015). V současné době je štěnice opět na vzestupu v důsledku 
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globalizace. Tvrzení, že se s ní můžeme setkat pouze v zanedbaných domácnostech, 

přestává odpovídat skutečnosti (Votýpka et al., 2018). Naopak v blízkosti člověka žijí 

zástupci zákeřnicovitých (Reduviidae) ploštic, kteří redukují štěnice, loví i pavouky, 

mouchy, rybenky a pisivky. Jako hlavní zástupce můžeme jmenovat zákeřnici domácí 

(Reduvius personatus) a zákeřnici dlouhonohou (Empicoris vagabundus) (Zahradník, 

2015). 

Řád: křísi (Auchenorrhyncha) 

Křísi se živí parazitickým způsobem života, vysávají rostlinné šťávy a v důsledku toho 

jsou schopní zdecimovat například celé ovocné sady. Zároveň někteří přenáší i rostlinné 

viry, pro příklad jmenuji virus tabákové mozaiky (Smrž 2015). 

Řád: mšicotvaří (= mšicosaví) (Sternorrhyncha) 

Podřád: mšice (Aphidoidea) 

Mšice jsou známí škůdci rostlin a během roku v závislosti na svých složitých životních 

fázích střídají své hostitele (Helb, 2017). Pro člověka jsou mšice nepříjemným 

návštěvníkem zahrad, protože oslabují a likvidují kulturní rostliny. Problémem je i to, že si 

tvoří na základě genetických vloh rezistenci na insekticidy (Smrž, 2015). 

Příklady zástupců: mšička révokaz (Viteus vitifolii), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), 

vlnatka hrušňová (Schizoneura lanuginosa), dutilka šroubovitá (Pemphigus spirothecae), 

korovnice smrková (Sacchiphantes abietis). 

Mšice se zároveň používají jako pokusné organizmy v genetice (Smrž, 2015). 

Podřád: mery (Psylloidea) 

Mera jabloňová (Psylla mali) působí škody na květech jabloní a hrušní. Květy odpadnou 

bez opylení, a může tak lokálně dojít k velkým škodám na úrodě (Smrž, 2015). 

Podřád: molice (Aleyrodinea) 

Molice napadají mimo jiné i kulturní plodiny, problémem způsobují často ve sklenících a 

v domácnostech, kde poškozují pokojové rostliny. Jako příklad lze uvést milici 

skleníkovou (Trialeurodes vaporarirorum) (Smrž, 2015). 

Podřád: červci (Coccoidea) 
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Puklice a štítenky, které se řadí do podřádu červců, poškozují rostliny několika 

mechanismy. Prvním je vysávání rostlinných šťáv, druhým pokrývání povrchu rostlin 

silnou vrstvou voskových nebo lakových štítků, které neumožňují rostlině dýchat. Zároveň 

jsou vyprodukované voskové vrstvy odolné vůči pesticidům (Smrž, 2015). 

Modeloví zástupci jsou: puklice švestková (Eulacanium corni), štítenka zhoubná 

(Quadraspidiotus perniciosus) (Smrž, 2015). 

Řád: síťokřídlí (Neuroptera) 

Zlatoočka obecná (Chrysopa carnea) je známá díky svému zelenému zbarvení a zlatým 

očím. Často přezimuje v obytných budovách (Smrž, 2015). Výrazně snižuje populaci mšic, 

proto se chová záměrně (Helb, 2017). 

Řád: motýli (Lepidoptera) 

Motýli jsou krásní z estetického hlediska pro potěchu lidského oka. V široké skupině 

rozmanitých tvarů a barev se vyskytují jak zástupci pro člověka užiteční, tak i zástupci, 

kteří už tak oblíbení nejsou. Stejně jako včely a čmeláci se i motýli řadí mezi opylovače 

rostlin. 

Bourci morušovému z řádu motýlů byla věnovaná podkapitola Textilní průmysl. Tato část 

bude věnovaná druhům, které jsou ve vztahu k člověku považováni za škůdce. 

Prvními příklady jsou píďalka podzemní (Operoptera brumata) a martináč hrušňový 

(Saturnia pyri), jejichž housenky jsou schopné zkonzumovat téměř všechno listí na 

hostitelských ovocných stromech (Smrž, 2015). 

Za škůdce na jehličnanech bekyni mnišku (Lymantria monacha), obaleče modřínového 

(Zeiraphera griseana), obaleče smrkového (Epinotia tedella). Bekyně škodí na lesních 

dřevinách, její housenky nejvíce škodí smrku. Ožírají pupeny i starší jehlice (Modlinger, 

Liška, Knížek, 2015). Bourovec prsténčivý (Malacosoma neustria) škodí na ovocných 

stromech. Stejně tak obaleč jablečný (Cydia pomonella) poškozuje ovocné stromy a 

způsobuje červivost jablek. Kovolesklec gamma (Plusia gamma) mimo jiné rostliny 

konzumuje i hospodářské plodiny (Smrž, 2015). 

V domácnostech člověk často přichází do styku s molem šatním (Tineola biselliella), jehož 

housenky se živí na přírodních materiálech oblečení, jako je kožešina, bavlna a vlna. 

Podobnou potravou se živí i mol kožešinový (Tinea pellionella). Housenky žijící a 
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likvidující mouku a suché plody v domácnosti patří zavíječi domácímu (Pyralis farnialis) 

(Smrž, 2015). Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) škodí podobně jako zavíječ 

domácí ve skladech, supermarketech i kuchyních. Můžeme ho nalézt i v čokoládě, mleté 

paprice i stroužcích česneku (Helb, 2017). 

Housenky lišaje smrtihlava (Acherontia atropos) požírají brambory. Bělásek zelný (Pieris 

brassicae) během vývoje škodí na brukvovitých rostlinách a housenky modrásků napadají 

bobovité rostliny (Smrž, 2015). 

Řád: dvoukřídlí (Diptera) 

Řád zahrnuje všem známé komáry (Anopheles, Aedes, Culex), jejichž samice sají krev. 

Nejen, že samičí způsob potravy je pro hostitele nepříjemný, často souvisí i s přenosem 

některých onemocnění. Příkladem je malárie. Do skupiny zařazujeme i muchničky 

(Sumuliidae) a ovády (Tabanidae). Jejich dospělci se též živí krví (Smrž, 2015, Votýpka et 

al., 2018). 

Muchnice (Bibionidae) tiplice (Tipulidae) se v případě přemnožení mohou stát škůdci 

zeleninových monokultur (Smrž, 2015). 

Podřád: krátkorozí (Brachycera) 

Do skupiny dvoukřídlých zařazujeme „mouchy“. Mouchu domácí (Musca domestica), 

masařky (Sacrophagidae) a bzučivky (Calliphoridae) známe jako rozkladače organické 

hmoty. V domácnosti je nepovažujeme za přátele, ve volné přírodě plní ale velmi důležitou 

funkci a podílejí se na rozkladu rostlinného a živočišného odpadu, viz kapitoly Forenzní 

entomologie a Larvální terapie (Smrž, 2015). 

V tropech se setkáváme ale i s druhy, které napadají živé organizmy včetně člověka. 

Příkladem jsou střečci (Dermatobia) a některé bzučivky. Larvy se prodírají živou tkání 

člověka a působí zánětlivé myiaze. Jiné druhy napadají horní cesty dýchací nebo trávicí 

ústrojí (Smrž, 2015). 

Kloši sají krev ptáků a savců (Votýpka et al., 2018). 

Ovádi v dospělosti parazitují na obratlovcích a sají krev a jsou často přenašeči parazitů, 

jako jsou hlístice nebo prvoci (Smrž, 2015). 

Známé octomilky (Drosophila) působí jako obtížný hmyz v domácnostech, pro vědce se 

ale staly skvělým objektem genetických pokusů (Smrž, 2015). 
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Do skupiny dvoukřídlých ale patří i škůdci kulturních rostlin. Pro příklad uvádím vrtuli 

třešňovou (Rhagoletis cerasi) (Smrž, 2015). 

Podřád: dlouhorozí (Nematocera) 

Jako známý příklad podřádu dlouhorohých jmenuji komáry a muchničky, jejichž dospělci 

sají svému hostiteli krev a přenáší mnohá onemocnění (Smrž, 2015). 

Hálkotvorný hmyz zastupuje bejlomorka obilná (Mayetiola destructor), která parazituje na 

pšenici, žitu a ječmenu. Působení jejích larev způsobuje nemalé škody na úrodě. Dále 

můžeme jmenovat bejlomorku bukovou (Mikiola fagi), bejlomorku violkovou (Dasineura 

affinis) (Petr, 2015). 

Řád: blechy (Siphonaptera) 

Blechy jsou pro všechny známí parazité a přenašeči několika onemocnění a zároveň 

mezihostitelé jiných živočišných parazitů. Nejznámějšími zástupci jsou blecha obecná 

(Pulex irritans) a blecha psí (Ctenocephalides canis) (Smrž, 2015). V současné době je 

blecha obecná na ústupu (Votýpka et al., 2018). 

Mezi parazity přenášené blechou patří tasemnice dětská (Hymenolepis nana) a tasemnice 

psí (Dipylidium caninum). Obě mohou v dalších stádiích parazitovat v člověku (Smrž, 

2015). 

Dalším zástupcem, který stojí za zmínku, je blecha morová (Xenopsylla cheopis), jejíž 

název napovídá, že přenáší bakterii (Yersinia pestis) způsobující mor (Smrž, 2015, 

Votýpka et al., 2018). 

Řád: blanokřídlí (Hymenoptera) 

Podřád: širopasí (Symphyta) 

Z podřádu širopasí zařazujeme mezi škůdce pilatky, pilořitky, ploskohřbetky a hřebenule, 

jejichž larvy napadají listy ovocných stromů, jehličnany a stavební dřevo. Pojmenování 

jednotlivých zástupců napovídá, na čem parazitují. Červivost švestek způsobuje pilatka 

švestková (Hoplocampa minuta), hřebenule borová (Diprion pini) ve velké míře poškozuje 

borovicové porosty a pilořitka obrovská (Urocerus gigas) způsobuje rozklad dřeva (Smrž, 

2015). Housenice ploskohřbetky smrkové (Cephalcia abietis) škodí ve starších 

jehličnatých porostech (Modlinger, Liška, Knížek, 2015). 

Podřád: štíhlopasí (Apocrita) 
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Žlabatka listová (Cynips quercusfolii) a žlabatka růžová (Rhodites rosae, syn. Diplolepis 

rosae) jsou zástupci hálkotvorného hmyzu. 

Řád: brouci (Coleoptera) 

Čeleď kožojedovití (Dermestidae) je zmíněna i v kapitole Forenzní entomologie. V této 

kapitole zmiňuji kožojeda obecného (Dermestes lardarius) a rušníka krtičníkovitého 

(Anthrenus scrophulariae), kteří škodí v lidských spížích, šatnících a sbírkách hmyzu 

(Smrž, 2015). Rušník muzejní (Anthrenus museorum) se živí kožešinami, vlněnými 

textiliemi a kůží. Může škodit v zoologických sbírkách (Helb, 2017). 

Červotočovití (Anobiidae) poškozují dřevěný nábytek a trámy, které jsou schopni zničit 

v řádu několika let (červotoč umrlčí – Anobium pertinax). Uložené zásoby a zásoby zrní 

znehodnocuje červotoč spížní (Stegobium paniceum) (Smrž, 2015). 

Skupina vrtavcovití také škodí v domácnostech na potravinách, koření a textiliích 

(například vrtavec plstnatý – Niptus hololeucus) (Smrž, 2015, Helb, 2017). 

Mezi potemníky najdeme i synantropní zástupce, kteří požírají a svými výkaly 

znehodnocují potraviny ve skladištích i domácnostech. Nejběžnější je potemník hnědý 

(Tribolium castaneum) a známý je potemník moučný (Tenebrio molitor), který se používá 

jako potrava pro chované živočichy (Smrž, 2015). Jeho larvám se nepřesně říká „mouční 

červi“. 

Dalšími škůdci v řádu brouci jsou některé mandelinky. Velmi známá je mandelinka 

bramborová (Leptinotarsa decemlineata) (Zahradník, 2015). Larvy i dospělci některých 

dřepčíků (například rod Phyllotreta) škodí na brukvovitých rostlinách (Smrž, 2015). 

Mezi nosatcovitými (Curculionidae), kteří se živí pouze rostlinnou stravou, můžeme najít 

také velké množství škůdců (Zahradník, 2015). Květopas jabloňový (Anthonomus 

pomorum) poškozuje jabloňová poupata, lýko jehličnanů poškozuje klikoroh borový 

(Hylobius abietis). Nosatec lískový (Curculio nucum) napadá lískové oříšky. Ze zahraničí 

můžeme jako příklad škodícího nosatce uvést druh Cosmopolites sordidus, který ve svém 

larválním stadiu poškozuje cévní svazky a růstový vrchol (Doležal, Nyine, 2016). 

Lýkožrout smrkový (Ips typhographus) poškozuje smrkové porosty (Smrž, 2015).  

Na kávových plantážích škodí nosatec Hypothenemus hampei. Vyvrtáváním děr do 

kávových zrn kávu znehodnocuje a působí tak velké škody (Patočka, 2012).  



37 

 

4 Využití hmyzu při výuce 

Téma využití hmyzu při výuce by vydalo na mnoho obsáhlejších publikací. Zde shrnuji 

několik málo jednoduchých příkladů, které mohou posloužit učitelům jako inspirace pro 

další vyhledávání informací v materiálech úzce specializovaných na konkrétní témata. 

Možností, jak využít hmyz při výuce, je mnoho. Hmyz je možné ve třídě přímo chovat, 

pozorovat ve volné přírodě, tvořit sbírky, tvořit výrobky z hmyzích produktů apod. 

Uvádím zde několik jednoduchých příkladů, kterými mohou učitelé obohatit výuku a 

podpořit díky nim dětský zájem o hmyz. 

Hmyz můžeme zařadit do téměř všech organizačních forem výuky. Podle Pavelkové 

(2007) jsou nejpoužívanější formy tyto:  

1. vyučovací hodina 

2. laboratorní práce 

3. vycházka, exkurze 

4. seminář 

5. beseda 

6. práce na školním pozemku a v koutku přírody 

7. veřejně prospěšná práce 

8. skupinová práce 

9. mimoškolní a mimotřídní formy práce. 

Učitel může kombinovat i mnoho výukových metod k dosažení vzdělávacích cílů 

(Pavelková, 2007). Klasifikace základních metod výuky z hlediska zdroje poznání 

poznatků (Maňák, Švec, 2003): 

1. metody slovní 

- monologické metody (vysvětlování, přednáška) 

- dialogické metody (rozhovor, diskuse) 

- metody písemných prací (písemná cvičení) 

- metody práce s učebnicí, knihou 

2. metody názorně demonstrační 

- pozorování předmětů 

- předvádění (modelů, předmětů, pokusů) 

- demonstrace statických obrazů 
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- projekce statická i dynamická 

3. metody praktické 

- nácvik pohybových a pracovních dovedností 

- žákovské laborování 

- pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) 

- grafické a výtvarné činnosti 

Kapitola se věnuje převážně metodám demonstračním a praktickým. 

4.1 Pozorování a aktivity spojené s chovem a lovem hmyzu 

Živý zástupce toho může při vyučování mnoho nabídnout. Žáci se mohou zaměřit na 

mnoho oblastí hmyzího světa. Důležité je pro ně nejen pozorování, ale i poznávání (téměř) 

všemi smysly. Aktivity může učitel zahrnou do vyučovací hodiny, projektového dne, 

laboratorního cvičení, pracovních činností atp. 

1. pozorování tvaru těla, modifikací křídel, typů ústního ústrojí, typů končetin, 

pohlavního dimorfismu 

Jako pomůcky mohou sloužit mikroskop nebo binolupa. 

2. porovnávání buď s jinými hmyzími zástupci, nebo s jiným členovcem, vnímání 

rozmanitosti tvaru těla, velikosti těla, přizpůsobení se odlišným podmínkám v přírodě  

3. rozlišování proměny dokonalé a nedokonalé a s tím spojené pozorování vývojových 

stádií 

4. pozorování růstu hmyzu, jeho rozmnožování i chování. 

5. rozlišování druhů potravy a způsob jejího přijímaní 

6. učení se při chovu zodpovědnosti o živého tvora, rozpoznávání jeho potřeb apod. 

7. nenásilné zbavení se odporu k hmyzu (v některých případech) 

8. možnost použití živých i uhynulých zástupců při laboratorních cvičení (pozorování, 

preparace) 

9. určování hmyzích druhů pomocí klíče 

10. vyrábění z vosku – kosmetika, svíčky, voskové ubrousky atp. 
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4.2 Lov hmyzu 

Hmyz můžeme lovit několika způsoby. Jednoduchými příklady jsou například smýkání, 

sklepávání, použití exhaustoru a tvorba pastí. Pro žáky tyto metody představují neobvyklé 

činnost, do kterých se s chutí pouští. Náčiní se dá opatřit buď ve specializovaných 

obchodech nebo ho lze vyrobit například při pracovních činnostech. 

Dalším ze způsobů lovu je například tvorba pasti, do které se hmyz chytí. Jde o velmi 

jednoduchou metodu. Na výrobu je potřeba zahradnická lopatku a malá zavařovací 

sklenice. Nejprve se v zemi vyhloubí díra a poté do ní umístí sklenice tak, aby byl okraj 

v rovině s okolní zemí. Otvor sklenice je možné zakrýt velkým plochým kamenem 

podepřeným menšími kamínky. Tak se zabrání tomu, aby do sklenice napršelo. V průběhu 

dne nebo několika dní děti mohou pozorovat, jaký hmyz do sklenice napadal (Parker, 

1996). Tato metoda může sloužit k odchytu a monitorování hmyzu na školní zahradě nebo 

na zahradě domů dětí. Projekt může být krátkodobý i dlouhodobý. Vždy je ale potřeba 

odchycený hmyz pustit zpět do volné přírody a po ukončení pokusu nádobu ze země 

odstranit. 

4.3 Chov hmyzu 

Výhodou chovu hmyzu ve školách je skutečnost, že má učitel pomůcku – hmyz – po ruce a 

není třeba vymýšlet a organizovat exkurze a výstavy, zabývat se přesuny a časovou dotací.  

Třída hmyz nabízí rozmanitý výběr druhů, které je možné chovat jak v domácnostech, tak i 

ve školách. Na trhu je mnoho publikací, které se této problematice věnují. Na sociálních 

sítích se nachází velké množství vášnivých chovatelů, kteří jsou ochotni se podělit o své 

zkušenosti. Zpočátku před pořízením živočicha je nutné si zjistit potřebné informace o tom, 

jak založit chov, pořídit nezbytné vybavení a ubikaci pro daného živočicha. Potřeba je 

rozmyslet si i vlastní časovou dotaci pro chov zvířete. Každý chov vyžaduje alespoň 

minimální péči chovatele. 

V první části kapitoly uvádím zmínky o námětech na chov hmyzu z učebnice, která je 

dostupná pro žáky základních škol. Druhá část předkládá pouze několik základních a 

snadno chovatelných druhů z vybraných hmyzích řádů. 
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Náměty z učebnice: 

Mravenčí farma (formikárium) 

Jako relativně krátký projekt je možné do výuky zařadit tvorbu dočasné mravenčí farmy. 

K výrobě dobře poslouží staré akvárium nebo jiná skleněná nádoba. Část stěn je dobré 

z venku zakrýt černým papírem, protože mravenci mají rádi tmavé chodbičky. Nádobu 

naplníme zeminou. Do nádoby není potřeba shánět královnu, ale stačí nabrat v přírodě 

lopatkou větší množství mravenců, pokud možno v různých vývojových stádiích (vajíčka, 

kukly, dospělci). Půjčení mravenci se vloží do připravené nádoby. Zemina by měla být 

vlhká, ne mokrá, poté se přidá několik starých i čerstvých listů a nějaké ovoce. Nádoba 

musí být zakrytá, aby mravenci neutekli, zároveň do nádoby musí proudit dostatek 

vzduchu. Po několika dnech se odstraní černý papír ze stran nádoby a přes sklo budou 

vidět vybudované mravenčí chodbičky. Po jednom nebo dvou týdnech je potřeba vrátit 

mravence na původní místo (Parker, 1996). 

Chov ruměnice pospolné  

Není potřeba chovat pouze zahraniční druhy. Úplně postačí jít na procházku do přírody. 

Chovat lze například ruměnici pospolnou. K chovu stačí zavařovací sklenice s nízkou 

vrstvou písku na dně. Do sklenice je vhodné naskládat kousky kůry, aby se měli ploštice 

kde skrýt. Protože se ruměnice živí hlavně plody lípy, je potřeba mít udělanou zásobu 

například z konce léta. Aby mohly potravu přijímat i slabší ploštice, doporučuje autor před 

krmením odstraňovat tvrdou slupku plodů. Jídelníček je vhodné plošticím zpestřit mrtvou 

mouchou nebo jiným hmyzem (Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 

Chov jepice 

Larvy jepic lze ulovit ve vodě u dna mezi vodními rostlinami. Autor doporučuje druhy 

stojatých vod. Larvy stačí umístit do sklenice s vodou, bahnem a vodními rostlinami. 

Sklenici je dobré umístit na světlo, ale na přímé slunce. Časem se z larev vylíhnou 

dospělci. Do té doby larvy slouží k pozorování (Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 
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Chov cvrčků a švábů 

Pro chov vhodného cvrčka učebnice uvádí cvrčka domácího. Jako chovnou nádobu lze 

využit zavařovací sklenici s dostatkem úkrytů (kůra, poskládaná lepenka). Potrava pro 

cvrčka se skládá z ovesných vloček, rýže, listů rostlin. Nezkonzumovanou potravu je třeba 

pravidelně odstraňovat, aby nezačala plesnivět (Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 

Chov strašilek 

Nejlepší ubikací je insektárium, postačí ale i velká zavařovací sklenice. Na dně by měla být 

cca centimetrová vrstva písku. Insektárium by nemělo být na přímém slunci, ani 

v teplotách nižších než 15 °C. Strašilky krmíme listy rostlin podle příslušných druhů 

strašilek (Pecina, 1999). Nejčastějšími rostlinami, které u nás strašilky konzumují jsou: 

maliník, břečťan, šípková růže, ptačí zob. Větvičky s listy je dobré vložit do sklenice 

s vodou, aby neoschly (Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 

Příklady snadno chovatelných druhů: 

lupenitka zelená (Phyllium siccifolium) 

strašilka hrozivá (Eurycantha horrida) 

pakobylka indická (Carausius morosus) 

strašilka obrovská (Heteropteryx dilatata) 

Chov slunéčka sedmitečného 

Dno větší sklenice vyplníme silnějším papírem. Jako potrava slunéčkům slouží větvičky 

obalené mšicemi. Větvička pravidelně měníme za nové. Pokud nejsou mšice k dispozici, 

dočasně jako náhradu potravy lze použít pyl z jehněd, sušené kvasnice, sušené mléko, 

cukrovou vodu. Pokud se slunéčka rozmnoží, larvy se krmí stejně jako dospělci 

(Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 

Chov potemníka moučného 

Larvy se prodávají jako „mouční červi“. Chovat je lze ve sklenici nebo platovém boxu. Na 

dno se nasype několik centimetrů mouky, strouhanky nebo ovesných vloček. Přikrmovat se 

může syrovými bramborami, ovocem nebo masem. Larvy se po čase zakuklí a z kukel se 

vylíhnou dospělí jedinci (Maleninský, Smrž, Škoda, 2004). 
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Chov zlatohlávka skvrnitého 

Zlatohlávci se mohou chovat v insektáriích i větších skleněných nebo platových nádobách 

(Čuřík, 1998). Dno je potřeba zasypat vrstvou kypré zeminy nebo rašeliny. Jako potrava 

slouží zlatohlávkům vařená rýže nebo kousky šťavnatého ovoce (Maleninský, Smrž, 

Škoda, 2004). 

Vybrané řády sloužící jako další inspirace pro chov uvádí Kovařík et al. (2000) ve své 

publikaci. Rozmanité množství skupin hmyzu vhodných pro chov zahrnuje: vážky, 

kudlanky, cvrčky, strašilky, šváby, ploštice, brouky, motýli. 
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5 Analýza informací o významu hmyzu pro člověka v učebnicích 

Často se u žáků setkávám s negativním postojem k členovcům a vnímám i to, že se 

neorientují v jednotlivých skupinách. Pavouky, klíšťata, stonožky, suchozemské korýše a 

hmyz „házejí do jednoho pytle“ a nejsou schopni popsat význam hmyzu pro přírodu a 

člověka vůbec. Rozhodla jsem se proto v rámci své diplomové práce zaměřit na 

prezentování hmyzu v učebnicích pro základní a střední školy. 

Pozornost jsem věnovala grafické stránce učebnic, množství, přehlednosti textu. Shrnula 

jsem, zda učebnice obsahují mezipředmětové vztahy a rozšiřující učivo, shrnutí na konci 

kapitol a otázky s úkoly k daným tématům. Zajímalo mě, zda jsou v knihách odkazy na 

další vyhledávání informací, zajímavosti nebo návrhy laboratorních cvičení. Věnovala 

jsem se i stránce systematiky právě z výše zmíněného důvodu. 

Učebnice jsou didaktickým prostředkem pro žáky a učitele a měly by být přizpůsobeny 

vzdělávacímu programu, podle kterého škola učí (Pavelková, 2007). Pro analýzu jsem 

vybrala učebnice dostupné na současném trhu. Spektrum učebnic pro základní školy je 

široké, nabídka pro střední školy bohužel nijak rozsáhlá není. 
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5.1 Učebnice pro základní školy 

Hravý přírodopis 6 

Nakladatelství: Vydavatelství Taktit International 

Rok vydání: 2017 

ISBN: 978-80-7563-069-8 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Textu je 

v učebnici relativně hodně, ale je dobře strukturován, obsahuje zvýrazněné důležité pojmy 

a zřetelně odlišené nadpisy. Kniha obsahuje krásné ilustrační fotografie. Na žáky mohou 

fotografie působit dojmem, že je všechen hmyz stejně velký. Podle mého názoru by bylo 

vhodné nějaké měřítko nebo porovnání velikostí. Shrnutí obsahuje základní ucelení 

informací z hlavních kapitol. Stejně tak otázky na konci větších kapitol se mohou použít 

k zopakování a procvičení probíraných témat. Mohou posloužit i jako námět na referát. 

Úvod do problematiky je provázen mnoha fotografiemi a nákresy stejně jako jednotlivé 

kapitoly týkající se vybraných řádů. 

Důraz je kladen i na cizí slova, která jsou vysvětlena v barevně odlišených rámečcích pod 

odstavcem, kde je pojem zmíněn. Učebnice obsahuje i zajímavosti taktéž v oddělených a 

barevně diferencovaných rámečcích, ve kterých jsou i poznámky naznačující mezioborové 

vztahy. Návrhy na laboratorní cvičení obsahuje učebnice čtyři. Žádný návrh se nevěnuje 

hmyzu. Učebnice se nevyhýbá systému hmyzu, uvádí jednotlivé hmyzí řády, u některých 

obsáhlejších řádů pojmenovaná i podřády. 

Obsahová část: 

Velká kapitola hmyzu začíná jeho charakteristikou a shrnutím informací o významu pro 

člověka v jednom odstavci. Hmyz je rozdělen na skupinu s proměnou nedokonalou 

(rybenky, jepice, vážky, švábi, kudlanky, strašilky, rovnokřídlí, vši, polokřídlí) a proměnou 

dokonalou (síťokřídlí, blanokřídlí, dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli, brouci). 

Problematika strašilek obsahuje informace o možnosti jejich chovu v domácnostech. Nelze 

se samozřejmě nevěnovat vším jako velmi známým ektoparazitům. V rámci řádu 

polokřídlých jsou zmíněny samozřejmě mšice, cikády a puklice švestková. Jako zajímavost 

je zde uveden červec nopálový jako zdroj barviva – karmínu používaného v potravinářství 

a kosmetice. Štěnice domácí je uvedená jako ektoparazit. Řád dvoukřídlí se věnuje 
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komárům a ovádům jako parazitům. Vrtule třešňová je uvedena v souvislosti s červivostí 

třešní.  Kapitola obsahuje i poznámku o bzučivce zelené. Jako zajímavost je zmíněno její 

využití larev při léčbě hnisavých ran. Podobně je v zajímavostech uvedená i octomilka 

obecná, kterou učebnice zmiňuje nejen v souvislosti s jejím chovem jako krmným 

hmyzem, ale i jako důležitý organizmus při genetických výzkumech. 

Řád blechy je propojen s tématem parazitismu a historií. Zajímavost pod textem odkazuje 

na morové epidemie. 

Řád motýli obsahuje širokou paletu rozmanitých druhů. Nechybí bourec morušový 

produkující hedvábné vlákno. Text o hedvábí provází obrázky dospělce, kukel i housenek.  

Bělásek zelný, bekyně mniška, mol šatní a zavíječ paprikový jsou zařazeni do škůdců. 

Brouci jsou v knize zastoupeni mnoha druhy. Je zde zmíněno slunéčko sedmitečné, 

mandelinka bramborová, hrobařík obecný, chrobák velký, hrobařík obecný apod. Potrava 

zmíněných druhů je v knize uvedená, ale bez poznámek o jejím významu a koloběhu 

v přírodě. Pilous černý je jmenován jako skladový škůdce a u potemníka moučného 

nalezneme informace o tom, že se larvy používají jako návnada při lovu ryb a jako krmný 

hmyz pro chované plazy a ptáky. Informace o lýkožroutu smrkovém a červotoči 

proužkovaném provází názorné obrázky jejich chodbiček ve dřevě a výletových otvorů. 

V učebnici nechybí poznámka o broucích puchýřnících sloužících v minulosti jako zdroje 

jedu a léku na bradavice. Kožojed obecný je uveden jako škůdce a „muzejní brouk“. 

Hmyz je v textu velmi hezky zpracován, učebnice obsahuje mnoho zajímavostí a 

fotografií. Podle mého názoru jde o jednu z nejlepších učebnic přírodopisu na českém trhu. 

Ocenila bych větší důraz na provázanost hmyzu s ekosystémem, ve kterém se běžně 

vyskytuje. V učebnici jsou zmínky o potravě jednotlivých druhů, ale důraz na jejich 

škodlivost nebo naopak prospěšnost učebnice nedává. Téměř se nezmiňuje o dopadech 

škůdců na hospodářství. 
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Přírodopis 6 

Nakladatelství: Nakladatelství Fraus 

Rok vydání: 2014 

ISBN: 978-80-7489-009-3 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Textová stránka 

knihy by podle mého názoru mohla být o něco obsáhlejší. Jednotlivé hmyzí druhy jsou 

v textu zvýrazněné, stejně tak několik málo cizích pojmů. Učebnice obsahuje barevné 

fotografie a nákresy, které se snaží žákům přiblížit hmyzí svět. Na postranních „lištách“ 

učebnice jsou uvedené zajímavosti, nadstavbové otázky a tipy na další vyhledávání 

informací, které jsou v některých případech spojeny s mezioborovými vztahy. Některé 

z nich považuji za dosti náročné i pro dospělého člověka. 

Na konci každé kapitoly je krátké shrnutí, které je až příliš stručné. Stejně tak je na konci 

kapitol možné si učivo zopakovat díky závěrečným otázkám. V závěru knihy je pět návrhů 

na laboratorní cvičení, z toho je jeden návrh věnován hmyzu. Učebnice se téměř nevěnuje 

systematice hmyzu. Rozděluje ho pouze na hmyz s proměnou nedokonalou (vážky, 

stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí) a dokonalou (blechy, síťokřídlí, motýli, brouci, 

dvoukřídlí, blanokřídlí). 

Obsahová část: 

Kapitoly o členovcích zaujímají asi třetinu učebnice. Třída hmyz je nejobsáhlejší. Hned 

v úvodu do tématu je položená otázka: Jak může být hmyz člověku prospěšný, jak mu 

může škodit? Na okrajové liště v učebnici je krátká poznámka o tom, že existuje 

entomofágie a že je běžná v mnoha částech Asie a Afriky. 

Učebnice se věnuje stavbě těla hmyzu – počtu končetin, typům končetin, křídel i typům 

ústního ústrojí. Na jednom obrázku je znázorněná vnitřní stavba těla hmyzu. Proměna 

dokonalá a nedokonalá je zde vyobrazena velmi stručně a podle mě pro žáka 6. třídy 

nedostatečně. 

Další části učebnice jsou věnované jednotlivým hmyzím řádům. Učebnice je doplněna 

mnoha ilustračními obrázky, díky kterým si žáci mohou udělat představu o probíraných 

druzích. 



47 

 

Podkapitola Stejnokřídlí obsahuje zmínky o mšicích, mravencích, slunéčku sedmitečném a 

zlatoočkách. Díky krátkému úryvku odkazuje na knihu Ondřeje Sekory Ferda mravenec. 

Věnuje se také škůdcům vlnatce krvavé, puklici švestkové a molici skleníkové. 

Učebnice klade pozornost také na vši, v kapitole o plošticích zmiňuje štěnici domácí. 

Kapitola Rovnokřídlí obsahuje zmínku o synantropním cvrčku domácím a na liště se 

nachází informace o náletech sarančí v jižní Asii a Africe. Uvedené jsou zde i blechy. 

Síťokřídlí jsou zastoupeni zlatoočkou a mravkolvem. Zlatoočka obecná je uvedena jako 

důležitý konzument mšic. 

Část o motýlech zmiňuje housenky jako velké škůdce kulturních plodin. V úplném závěru 

tématu je krátká poznámka o bourci morušovém, který produkuje hedvábné vlákno. 

Na prospěšnost brouků, kteří rozkládají uhynulé živočichy, nepřímo odkazuje zmínka o 

hrobaříkovi obecném. Slunéčko sedmitečné je popsáno jako užitečný druh hubící mšice. 

Kovařík obilní napadá hospodářské rostliny, mandelinka bramborová škodí na 

bramborách. Červotoči a kůrovci jsou jmenováni v souvislosti s poškozováním nábytku a 

stromů. 

Mezi zástupci dvoukřídlého hmyzu jsou zmíněni komáři, vrtule třešňová, bejlomorky, 

mouchy domácí a střečci s mnoha jejich negativními vlivy na člověka. Kuklice je jako 

jediný zástupce z celé skupiny uvedena jako užitečná. 

Blanokřídlí živočichové zahrnují v učebnici opět mnoho škůdců: pilatky, pilořitky, 

žlabatky. Čmeláci a včely jsou uvedeni jako opylovači. 

Kapitola Hmyz si na začátku kladla otázku, jak může být hmyz prospěšný člověku. Podle 

mého názoru v daném úseku učiva chybí na tuto otázku odpověď. Jmenováno je velmi 

málo užitečných a prospěšných druhů a význam hmyzu vyznívá spíše negativně. Řády jsou 

popisované věcně a podle mého názoru ploše. Jde o suchý popis tvaru těla a způsobu 

života. Ocenila bych v textu víc zajímavostí, souvislostí a návrhů na praktické pozorování 

nebo laboratorní činnosti.  
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Přírodopis 6 

Nakladatelství: Prodos 

Rok vydání: 2004 

ISBN: 80-7230-136-5 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Učebnice byla 

vydaná v roce 2004, na celkové grafické stránce je poznat, že kniha není z nejnovějších. 

Tento fakt samozřejmě neznamená horší kvalitu. Text je provázen mnoha doplňujícími 

otázkami a rámečky s rozšiřujícím učivem. Otázky jsou podle mého názoru v některých 

případech pro žáky 6. ročníku náročné, na druhou stranu ale nutí žáky přemýšlet 

v souvislostech a zasahují i do mezipředmětových vztahů. Samozřejmostí jsou i barevné 

obrázky. V této učebnici převažují nákresy a ilustrace. Fotografií je zde minimum. Krátké 

shrnutí učiva je na konci velkých kapitol pojmenováno „pamatuj si“ s odkazem na 

laboratorní práci na konci učebnice. 

Učebnice klade důraz i na systematiku hmyzu, jednotlivé skupiny jsou vždy uváděny s 

přívlastkem „řád“. 

Úvod do kapitoly se věnuje charakteristice hmyzu a stavbě těla. Popsaná je proměna 

dokonalá i nedokonalá. Dále jsou popisovány vybrané hmyzí řády. 

Obsahová část: 

Hmyz je rozdělen na bezkřídlý a křídlatý. Jako zástupci bezkřídlého hmyzu jsou zde 

jmenovány šupinušky a chvostoskoci. Podle Smrže (2015) ale chvostoskoci nepatří 

do třídy hmyzu. Jako synantropní druhy jsou uvedeny právě šupinušky. 

Kapitola věnovaná hmyzu křídlatému je rozdělena na skupiny živočichů s proměnou 

nedokonalou a dokonalou. Zmíněné řády: jepice, vážky, rovnokřídlí, škvoři, vši, ploštice, 

stejnokřídlí, blechy, blanokřídlí. Hmyz s proměnou dokonalou obsahuje řády: brouci, 

síťokřídlí, motýli, dvoukřídlí. 

V řádu rovnokřídlí je jmenována saranče jako původce hladomorů v minulosti. Není zde 

ale popsáno, z jakého důvodu. 

Vši jsou popsány jako člověku nebezpečný hmyz z důvodu přenosu skvrnitého tyfu a 

původce ničivých epidemií v minulosti. Z řádu ploštice nechybí štěnice domácí. 
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Z řádu stejnokřídlých jsou zde uvedeny pouze mšice jako přenašeči virových nemocí 

rostlin. Z brouků je v knize vybráno několik modelových zástupců s odlišným způsobem 

života. Hrobaříci zde zastupují rozkladače, mandelinka bramborová škůdce na bramborách. 

Nechybí krátká zmínka o lýkožroutu smrkovém. 

Řád síťokřídlí popisuje princip lovu mšic zlatoočkami. 

Z řádu motýlů jsou jako škůdci jmenováni bělásek zelný, píďalka podzimní, píďalka 

angreštová, bekyně mniška, skupiny zavíječi, obaleči a moli. Bourec morušový je uveden 

pouze v rozšiřující části učiva. 

Řád dvoukřídlí shrnuje komáry, mouchy, bodalky jako parazity, škůdce a přenašeče 

onemocnění. Na octomilku obecnou je poukázáno z důvodu jejího využití v genetice. Řád 

blechy je představen jako skupina parazitů a přenašečů nemocí. 

Řád blanokřídlí zahrnuje sociální hmyz – včely, vosy, čmeláky, mravence. Věnuje se 

krátce otázce opylování a včelím produktům. Mravencům je přiznána role hubičů škůdců 

v lesním hospodářství. Odstavec s rozšiřujícím učivem obsahuje informace o lumcích a 

lumčících. Popisuje princip parazitoidismu a řadí je mezi užitečný hmyz snižující množství 

škodlivých druhů. 

Učebnice obsahuje dodatečné kapitoly o významu hmyzu v ekosystémech, hospodářství a 

o ochraně proti škůdcům. Upozorňuje na důležitost hmyzu v ekosystémech v roli 

rozkladačů a potravě pro další živočichy v souvislosti s potravními řetězci. 

Kapitola o hospodářském významu hmyzu popisuje tři lidské pohledy na hospodářský 

význam hmyzu. Prvním je užitkový hmyz (zmiňuje včelí produkty a hedvábí), druhým 

užitečný hmyz prospívající lidem nepřímo (činnost opylovačů souvisí s úrodou, predátoři 

loví škodlivý hmyz) a třetím škodlivý hmyz (přenos onemocnění, parazité, škůdci rostlin). 

Zajímavá je kapitola i ochraně proti škodlivému hmyzu. Popsaná je mechanická ochrana, 

chemická ochrana i biologická ochrana, jejich klady i zápory. 

Učebnice, ač je starší, obsahuje mnoho cenných informací. Líbily se mi poslední shrnující 

kapitoly o významu hmyzu, jeho prospěšnosti i ochraně proti škůdcům. Vyvažuje tak méně 

obsáhlou kapitolu, která se týkala spíše charakteristiky a druhů.  
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Přírodopis 7: Živočichové 

Nakladatelství: Prodos 

Rok vydání: 2016 

ISBN: 978-80-7230-296-3 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Jednotlivé 

kapitoly v učebnici mají stejnou strukturu. Každé téma obsahuje na začátku motivační text 

s uvedením do problematiky. Na dalších (dvou)stránkách je popisný text umístěn nalevo 

do dvou třetin jedné stránky, zbylá třetina je věnovaná systému, doplňujícím otázkám, 

vysvětlením cizích pojmů nebo odkazům na internetové stránky. Protější strana obsahuje 

fotografie a nákresy s popisky a kvízovou otázku. 

Text je souvislý s tučně zabarvenými důležitými pojmy, obsahuje také číselné odkazy 

k obrázkům a příslušné dvoustraně. Modře zbarvený text obsahuje rozšiřující učivo. 

Doprostřed kapitol jsou včleněny obrazové přílohy s přehledem druhů a zajímavostmi. Na 

konci kapitol je rozsáhlé shrnutí pro snazší orientaci v problematice. Následuje relativně 

obsáhlá část s otázkami a úkoly. Návrhy na laboratorní cvičení v učebnici chybí. 

Obsahová část: 

Hmyz je zařazen do celku Členovci. Podle mého názoru není v učebnici hmyzu věnován 

dostatek prostoru. V podstatě jde o stručný popis s několika vybranými zástupci. Významu 

hmyzu je věnováno několik málo řádků na konci kapitoly. Shrnuje hmyz jako predátory, 

opylovače a rozkladače. Hmyzí produkty jsou ve zkratce vyjmenovány: med, vosk, lak, 

hedvábí. Škůdce učebnice shrnuje ve dvou větách: paraziti (vši, štěnice, blechy), přenašeči 

chorob (mouchy, komáři), ničitelé lidských staveb (termiti), škůdce na zemědělských 

plodinách (mandelinky, saranče). 

Obrazová příloha s druhy hmyzu v popiscích u obrázků zmiňují škůdce v několika málo 

případech: mšice a mandelinku bramborovou jako zemědělské škůdce, štěnice a vši jako 

parazity. Konec obrazové přílohy uzavírá kapitola „Nešlo by to bez hmyzu?“. Jmenovány 

jsou včely jako opylovači, opět zmíněná blecha jako škůdce, mol šatní jako škůdce a krátká 

poznámka patří hmyzu jako zdroji bílkovin v lidské potravě v rozvojových zemích 

s informací o možnosti konzumovat hmyz i v některých evropských restauracích. 
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V samotném závěru je hmyzu přiznaná funkce udržování biologické rovnováhy, důležité 

složky potravních řetězců, funkce rozkladačů a opylovačů.  
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Přírodopis 6, 2. díl: Bezobratlí živočichové 

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. 

Rok vydání: 2018 

ISBN: 978-80-7600-033-9 

Učebnice je navržena pro ekologický způsob pojetí výuky přírodopisu. Textová stránka 

učebnice je obsáhlá, ale přehledně členěná. Barevně odlišené nadpisy napomáhají orientaci 

v texu, stejně tak jsou zvýrazněné důležité pojmy a informace. Kapitoly provázejí 

fotografie i nákresy s popisky. Pro práci s učebnicí jsou důležité ikony na postranních 

lištách stránek. Každá ikona má nějakou funkci. Pomáhají rozlišovat otázky a úkoly 

provázející každou kapitolu, náměty a návody na pozorování, pokusy i dlouhodobé 

projekty, zajímavé informace s rozšiřujícím učivem, průřezová témata, náměty na 

vyhledávání, mezipředmětové vztahy. Každý kratší úsek je jednoduše shrnutý. Pod čarou 

je překladový slovník vybraných slov do anglického a německého jazyka spolu s odkazy 

na stránky s dalšími souvislostmi v jiných částech učebnice. V závěru učebnice je pro 

inspiraci uvedeno šest laboratorních prací. 

Obsahová část: 

První část knihy obsahuje stručné třídění bezobratlých živočichů a poté následují kapitoly 

s jednotlivými ekosystémy. Hmyz je na začátku knihy stručně charakterizovaný, popsaná 

je i proměna dokonalá a nedokonalá. Systém je velmi zkrácený, uvedeny jsou pouze řády: 

vážky, saranče, ploštice, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, motýli. Stejně tak popis u každého 

řádu je velmi zjednodušený. Jak jsem již zmínila, kniha dále zahrnuje ekosystémy: půda; 

les; louka, pastvina a step; pole, sad a zahrada; park (městská zeleň); lidské obydlí; rybník 

a jezero; potok a řeka; cizokrajné suchozemské ekosystémy; moře a oceán a kapitolu 

vnitřní parazité. 

Každá následující kapitola s jednotlivými ekosystémy je zahájena obrázkem ekosystému 

s živočichy, kteří zde žijí. Na konci uzavírá kapitolu celkové shrnutí a seznam otázek. 

V rámci půdního ekosystému hmyz zmíněn není i přes to, že obrázek uvádějící kapitolu 

obsahuje obrázky larev brouků pod zemí. 
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Lesní ekosystém naopak obsahuje rozsáhlé množství hmyzích druhů. Kapitola je rozdělená 

na živočichy žijící v kmenech stromů, korunách stromů, na zemi a v trávě. Jako zástupci 

žijící v kmenech stromů jsou uváděni tesaříci, kůrovci, lumci. Způsob života kůrovce a 

princip odchytu samiček je dobře popsaný. Stejně tak i důvody, proč se v České republice 

snadno šíří. Lumci přispívají ke snižování výskytu dřevokazného hmyzu v lesích a je na 

jejich způsobu života popsán princip parazitoidismu.  

Zástupci hmyzu v korunách stromů jsou zde bekyně mniška s chrousty. Hmyz žijící na 

zemi zastupují střevlíci, světlušky, mrchožrouti, hrobaříci, chrobáci a bzučivky, mravenci. 

Rozkladači (mrchožrouti, hrobaříci, chrobáci, bzučivky) jsou představeni jako „uklízecí 

četa“ v přírodě. Mravenci pomáhají v lesních ekosystémech udržovat rovnováhu hubením 

velkého množství lesních škůdců. 

V rámci ekosystému louka, pastvina a step jsou z hmyzu uvedeni: pestřenky, saranče, 

kobylky, mšice, ploštice, včely, čmeláci, motýli, cvrčci, střevlíci, svižníci, larvy chroustů a 

kovaříků, ovádi, chrobáci, kudlanky, mravkolvi. Škůdce rostlin a přenašeče rostlinných 

onemocnění charakterizují mšice, zmíněné jsou i pěnodějky. Včela medonosná, čmeláci a 

motýli jako důležití opylovači nechybí. Larvy kovaříků jsou uvedené jakou škůdci, kteří 

okusují kořínky rostlin.  

Na poli, v sadech a v zahradách můžeme potkat: mandelinky, ploštice, mšice, slunéčka, 

zlatoočky, lumčíky, kuklice, motýly, včely a čmeláky, střevlíky, škvory. Některé řády 

z předchozích ekosystémů se opakují. Mandelinka bramborová je opět příkladem 

rostlinného škůdce, stejně tak mšice. Slunéčka a zlatoočky redukují výskyt mšic. Lumčíci a 

kuklice jsou uváděni v souvislosti s parazitoidním způsobem života na housenkách běláska 

zelného a jiných motýlů škodících na zemědělských plodinách. Z motýlích škůdců na 

hospodářských plodinách jsou uvedeni: bělásek zelný, bělásek řepkový, bělásek řepový, 

můra zelená, můra kapustová, obaleč jabloňový. 

Ekosystém parků (městské zeleně) zahrnuje roháče, zlatohlávky, ruměnice, noční motýly, 

klíněnky, kobylky. 

Jedna z kapitol je věnovaná i lidským obydlím. V jiných učebnicích často tato oblast 

chyběla. Typickými zástupci jsou: rybenky, moli, zavíječi, dvoukřídlí, mravenci, švábi, 

vosy, sršně, vši, blechy. Opět se některé řády opakují, protože mohou žít ve více 
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ekosystémech. Moli jsou škůdci textilií a vlněných látek. Zavíječi znehodnocují potraviny 

společně s mouchami, masařkami, bzučivkami, octomilkami a šváby. V knize je uvedeno 

na pravou míru, co jsou „mouční červi“. Příklady parazitismu jsou ukázány na vších a 

blechách a štěnicích. 

V rámci ekosystému rybníka se setkáváme s vážkami, pakomáry, potápníky, komáry, 

vodoměrkami, bruslařkami, znakoplavkami. Pro člověka nepříjemní jsou paraziti komáři. 

V oblastech potoků a řek nacházíme larvy chrostíků, jepic a muchniček. Dospělé 

muchničky jsou parazité, kteří sají krev. 

Oproti jiným učebnicím se zde setkáváme i s exotičtějšími druhy hmyzu, jejichž příklady 

zahrnuje kapitola o cizokrajných suchozemských ekosystémech. Kapitola není nijak 

obsáhlá, ve zkratce zmiňuje rozmanitost tropických deštných lesů, savan a pouští a 

polopouští. 

Několik poznámek je věnováno lidským zásahům do přírody, které negativně ovlivňují 

biologickou rovnováhu. V důsledku toho čelíme přemnožení škůdců.  

Učebnice obsahuje mnoho souvislostí, které jiné učebnice postrádaly. Obohacena je i o 

typy na pozorování a jednoduché pokusy, na kterých lze názorně ukázat probírané učivo. 

Stejně tak obsahuje i praktické informace a popisy situací, se kterými se žáci mohou 

setkávat v průběhu svého života. 
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Přírodopis 6, Úvod do přírodopisu 

Nakladatelství: Nová škola – Duha, s. r. o. 

Rok vydání: 2019 

ISBN: 978-80-88285-06-9 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Grafická stránka 

učebnice je velmi příjemně zpracovaná. Obsahuje barevně a velikostně odlišné nadpisy, 

důležité pojmy a cizí slova jsou v textu zvýrazněná. Kniha je vybavená doprovodnými 

obrázky a nákresy s popisy. Celá učebnice je provázena otázkami a úkoly, každá kapitola 

obsahuje shrnutí a je doplněna ikonami a symboly s inspirací k dalším aktivitám. 

Nechybí náměty na praktická pozorování a úkoly. Součástí jsou i odkazy na 

mezipředmětové vztahy a tipy na další vyhledávání. Učebnice obsahuje průřezová a 

ekologická témata, a dokonce několik námětů na skupinovou práci. Nechybí ani rámečky 

se zajímavostmi. Ve spodních částech stránek je překladový slovníček vybraných slov do 

angličtiny. 

Každá kapitola obsahuje motivační text s úvodem do problematiky a základní uvedení do 

systému aktuální skupiny probíraných organizmů. Větší úseky jsou zakončeny 

opakováním ve formě pracovního listu.  

Obsahová část: 

Hmyz je zařazen do kmene členovců a již úvod ke členovcům obsahuje informace o 

významu celé skupiny včetně hmyzu. Základní význam členovců uvádí, že jsou 

důležitým článkem v potravním řetězci, někteří zástupci opylují květy nebo poskytují 

suroviny, které je člověk schopný dále zpracovávat. Jmenovaná je i rozkladná činnost a 

tvorba humusu. Nechybí příklady přenašečů onemocnění a zmíněn je i zájmový chov.  

Kapitola Hmyz na začátku charakterizuje celou skupinu, stavbu těla, způsob života, 

rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou. Vybranými řády hmyzu s proměnou 

nedokonalou jsou: vážky, švábi, škvoři, rovnokřídlí (zahrnují saranče, kobylky, cvrčky, 

krtonožky), vši, stejnokřídlí (mšice, puklice, cikády, pěnodějky), ploštice. Vybranými 

řády hmyzu s proměnou dokonalou jsou: síťokřídlí, blechy, blanokřídlí (čmeláci, vosy, 

sršně, mravenci), dvoukřídlí (mouchy, masařky, komáři, pestřenky, bzikavky), brouci, 

motýli. 
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Švábi se vyskytují nejen v lidských obydlích, často škodí v pekárnách a skladech, kde 

suroviny znečišťují svými výkaly. Z řádu rovnokřídlých je jako škůdce popsaná krtonožka, 

která si v půdě hrabe chodbičky. Kromě konzumace hmyzu překusuje rostlinám kořeny. 

Následkem toho na zahradách a polích rostliny hynou. 

Uvedeny jsou vši jako parazité savců. Jako vnější parazité rostlin jsou uvedeni zástupci 

řádů stejnokřídlí – mšice maková, puklice švestková. 

Síťokřídlý hmyz je zastoupen zlatoočkou skvrnitou, která je prezentovaná jako důležitý 

konzument mšic. Jako další parazitický hmyz savců jsou zde uváděny blechy, které 

v minulosti přenášely i mnohá onemocnění. 

Řád blanokřídlého hmyzu zahrnuje opylovače důležité pro zemědělství. Jako opylovači 

jsou jmenováni čmeláci a včely. Řád dvoukřídlí zahrnuje převážně druhy škodící člověku. 

Moucha domácí a masařka obecná jsou uváděny jako přenašeči zárodků nemocí, komáři 

jako parazité a tropický komár z rodu Anopheles jako parazit a přenašeč malárie. Jako 

parazit je zmíněna i bzikavka dešťová. 

Řád brouci obsahuje velké množství rozmanitých druhů. Ze zástupců, kteří škodí člověku, 

je zmíněná mandelinka bramborová a larvy kovaříka krvavého, které okusují kořínky a 

hlízy hospodářských rostlin. 

Hrobařík obecný a chrobák lesní jsou v učebnici uváděni, je zmíněn i jejich způsob 

získávání potravy. Chybí ale zmínka o jejich důležitosti v ekosystémech. Lýkožrout 

smrkový je uveden jako obávaný lesní škůdce. Učebnice vysvětluje i důvod, proč u nás 

dochází k jejich přemnožení. 

Kniha nabízí barevně pestrou škálu motýlích druhů. Jako škůdce uvádí několik druhů. 

Housenky běláska zeleného při přemnožení způsobují velké škody na rostlinách, housenky 

bekyně mnišky poškozují smrky, moli šatní škodí v domácnostech na přírodních textiliích 

a zavíječ paprikový znehodnocuje uskladněné potraviny. Bourec morušový je uveden 

v souvislosti s jeho využitím kukel k výrobě hedvábí. 
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Přírodopis pro 6. ročník 

Nakladatelství: Nakladatelství České geologické společnosti, s. r. o. 

Rok vydání: 2004 

ISBN: 80-86034-56-9 

Učebnice je navržena pro systematický způsob pojetí výuky přírodopisu. Grafická stránka 

knihy na mě nepůsobí přívětivě. Textová stránka na první pohled působí zmateně a 

překvapující je i velké množství textu, které je logicky členěno, ale působí na první pohled 

zmateně. V rámci textu se střídá několik velikostí písma a několik odlišných fontů písma. 

Podle mého názoru není forma a úprava textu vhodná pro žáky 6. tříd.  Učivo je provázeno 

fotografiemi a nákresy s popisky. V textu nechybí zvýrazněné důležité pojmy. 

Kniha je rozdělena do několika kapitol. Každé kapitole je věnovaná jedna dvoustrana 

učebnice. Kniha obsahuje základní učivo, drobným textem jsou odlišeny zajímavosti, 

příklady a vysvětlení. V text se vyskytují i šedé rámečky, které obsahují rozšiřující učivo, 

obsahují i drobnější písmo, které zahrnuje méně důležité části rozšiřujícího učiva. 

Kurzívou je v některých kapitolách shrnutý základní úvodní přehled probírané kapituly. 

V textu můžeme narazit i na rámečky pojmenované „zkuste chovat“, které slouží jako 

inspirace pro chov některých druhů živočichů v domácích podmínkách. V závěru kapitol 

jsou uvedené úkoly, návody na jednoduché pokusy a náměty k přemýšlení a vyhledávání 

dalších informací. 

V učebnici je hmyz zařazen do velké kapitoly členovci. Charakteristice celé třídy hmyzu 

předchází charakteristika vosy obecné, která neuvádí, kam je kromě kmene členovců 

řazena. O hmyzu jako nejpočetnější třídě se dozvídáme až v dalších kapitolách, kde se 

učebnice již nevěnuje charakteristice skupiny, ale pouze tomu, jak se hmyz přizpůsobil 

prostředí. V celé učebnici postrádám průběžně uváděný systém živočichů, ten je totiž 

uváděn až na jedné z posledních stránek. Myslím si, že textu by dodalo lepší přehlednost, 

kdyby byl systém uváděn zjednodušeně v průběhu celé učebnice. 

Obsahová část: 

První kapitola hmyzu se jmenuje Vážky, jepice, ploštice. Věnuje se dokonalé proměně a 

jednotlivým skupinám uvedených v názvu. Ve vztahu k člověku zmiňuje štěnici domácí a 
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odkazuje na budoucí kapitolu, která se věnuje synantropním druhům, parazitům a 

škůdcům. Na konci kapitoly je námět na pokus chovu ruměnice pospolné a jepic. 

Následuje kapitola Rovnokřídlí, vši, stejnokřídlí a škvoři. Jako škůdci jsou zde zmiňovány 

saranče v souvislosti s jejich přemnožováním a ničením úrody. Jako pomocník v sadech a 

zahradách je jmenovaná kobylka zelená, která se jako dravec často živí mšicemi. 

Samozřejmě nemohou chybět vši jako zástupci parazitů. Konec kapitoly obsahuje návod na 

chov cvrčků, švábů, pakobylek a strašilek.  

Další kapitola se věnuje blanokřídlým a dvoukřídlým zástupcům hmyzu. Ve vztahu 

k člověku a celkově k přírodě jsou zde jmenovaní čmeláci a včely jako důležití opylovači. 

Naopak jako parazité jsou zde představeni komáři, ovádi a bzikavky. Mouchy jsou zde 

zmíněny společně s odkazem na budoucí kapitolu „Podnájemníci a sousedé“, kde se jim 

dostane více pozornosti. 

Následuje kapitola věnovaná broukům. Býložravé mandelinky a nosatci a larvy kovaříků 

jsou zde uváděni jako škůdci v lesích, na polích i v zahradách. Hrobaříci jsou naopak 

označení za velmi důležité organismy v souvislosti s čištěním ekosystémů od odumřelých 

živočichů. Opět se v této kapitole setkáváme s částí o chovu některých vybraných druhů. 

V tomto případě jde o slunéčko sedmitečné, potemníka moučného a zlatohlávka 

skvrnitého. 

Kapitola o motýlech zahrnuje jako škůdce běláska zelného, který může způsobit velké 

škody v záhonech se zelím, kapustou a dalšími plodinami. 

Důležitá kapitola, která se v jiných učebnicích většinou neobjevuje, se jmenuje Hmyz – 

ztráta rovnováhy a věnuje se právě působení člověka na přírodu, v tomto případě konkrétně 

na hmyz. Kapitola popisuje, k jakým mechanizmům dochází při kácení lesů a popisuje i to, 

jak se bělásek zelný dostal do zahrad a přišel o své přirozené nepřátele. Upozorňuje i na to, 

že právě člověk svým jednáním a hospodařením narušuje přírodní rovnováhu. Kapitola zde 

shrnuje škůdce, kterým v předchozích částech knihy nebylo věnováno tolik prostoru. 

Vybrané jsou například píďalky, mšice, mandelinka bramborová, dřepčíci. Z lesního 

prostředí jde o lýkožrouta, bekyni mnišku a některé bourovce. Zmíněna je zde možnost 

využití přirozených nepřátel přemnožených organismů v rámci tzv. biologického boje. 
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Kniha se věnuje i otázce hmyzu ve službách člověka. Uvádí příklady zástupců důležitých 

při biologickém boji proti škůdcům (slunéčko sedmitečné, zlatoočka skvrnitá, larvy 

pestřenek, lumci, lumčíci). Nelze opomenout opylovače (včely, čmeláci, pestřenky, motýli) 

a hmyzí produkty (včelí med, vosk, mateří kašička, jed). Jako producenti hedvábí jsou 

zmíněni bourec morušový a někteří martináči. 

Učebnice zahrnuje i kapitolu Podnájemníci a sousedé představující hmyz, se kterým se 

můžeme setkat v domácnostech. Vybranými živočichy jsou rybenky zastupující čističe, 

další jmenované druhy jsou považování za škůdce jak potravin, textilií, tak se mezi nimi 

vyskytují i parazitičtí zástupci: potemník moučný, zavíječi, moli, kožojedi, švábi, 

mravenci, blechy, štěnice, mouchy, masařky, bzučivky, octomilky. 

I přes to, že podle mého názoru kniha není úplně ideální pomůckou pro žáky, pro mě jako 

učitele obsahuje mnoho užitečných informací a námětů k výuce. Na učebnici oceňuji typy 

na možnosti chovu vybraných živočichů, příklady ovlivňování přírody lidmi a jejich 

důsledky. Důležité jsou zde i zmínky o hmyzu ve službách člověku. Bohužel se tato témata 

často v učebnicích nevyskytují. 
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Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy a Ekologický přírodopis pro 7. 

ročník základní školy 

Nakladatelství: Nakladatelství Fortuna 

Rok vydání: 2020, 2019 

ISBN: 978-80-7373-056-7, 978-80-7373-057-4 

Učebnice jsou navrženy pro ekologický způsob pojetí výuky přírodopisu. Obsahují 

relativně velké množství textu. Probírané ekosystémy jsou mezi ně rozdělené. Jsou zde 

zvýrazněné důležité pojmy a zástupci. Výkladovou stránku textu doprovází obrázky a 

nákresy s popisky. Nákresy a obrázky jsou podle mého názoru dobře zvolené, protože 

názorně zobrazují danou problematiku. Souvislý text je prokládán otázkami, úkoly a tipy 

na pozorování a pokusy. Po každém kratším úseku následuje žlutý rámeček s nadpisem 

„Pamatuj!“, který shrnuje to nejdůležitější z probraného učiva. 

Kapitoly jsou koncipované jinak než u učebnic zaměřených na systematicky pojatou 

výuku. Učebnice nás provází postupně po jednotlivých ekosystémech: les; voda a její 

okolí; louky, pastviny a pole; okolí lidských sídel; lidská sídla; cizokrajné ekosystémy. 

Obsahové části: 

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy 

Kapitola o lese obsahuje rozsáhlejší informace pouze o mravencích jako důležitých 

čističích ekosystémů od uhynulých organizmů. Uvedena je zde neatraktivní tabulka 

s přehledem několika dalších hmyzích zástupců s krátkým popiskem. Jako škůdce je 

uveden lýkožrout smrkový, bekyně mniška, obaleč modřínový, mšice. Naopak jako 

organizmy hubící škůdce jsou uvedeni lumek velký, kuklice největší, zlatoočka obecná. 

Kapitola Voda a její okolí se věnuje vážkám, jepicím a vodním plošticím. Nechybí zmínka 

o parazitických komárech.  

Louky, pastviny a pole je dalším důležitým ekosystémem, kde se setkáváme s hmyzem. 

V učebnici je vyjmenováno několik druhů motýlů bez dalších informací. Dále jsou ve 

zkratce zmíněni brouci a jako škůdce je jmenovaná mandelinka bramborová a mšice. 

Hrobaříci a chrobáci jsou správně označeni za důležité jedince při odstraňování mrtvých 

organických těl živočichů a rostlin. Uvedené jsou larvy pestřenky rybízové jako požírači 
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mšic a jako obtížný hmyz je zmíněn ovád hovězí. Čmeláci platí za opylovače, včely jsou 

zde zcela vynechané. V učebnici jsou zmíněny i kobyly, saranče a cvrčci. 

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy 

Učebnice pro 7. třídu navazuje na předchozí díl. Jako první se věnuje kapitole Okolí 

lidských sídel. Téma zahrnuje: sady a ovocné zahrady; zelinářské zahrady; okrasné 

zahrady, parky a sídlištní zeleň; rumiště a okraje cest. Učebnice uvádí jak škůdce, tak i 

prospěšné zástupce hmyzu. Jako škůdci jsou jednoznačně uváděny mšice, larvy běláska 

zelného, vlnatka krvavá, obaleč jablečný, květopas jabloňový, jehož způsob života (při 

přemnožení) a princip poškozování úrody je v učebnici dobře popsaný. Dalšími škůdci 

jsou larvy kovaříka, květilka zelná, pilatka švestková, třásněnka hrachová. Regulátory 

některých škůdců zastupují pestřenky a zlatoočky. V ekosystémech předchozího dílu 

učebnice byly opomenuty, ale v této části dostávají prostor vosy a včely. Vosám je 

přisuzována funkce predátorů a opylovačů. U včel jsou zmíněny i jejich produkty 

využívané lidmi – vosk a med. 

Kapitola Lidská sídla zahrnuje mnoho škůdců a parazitů. Charakterizovány jsou zde 

parazité živící se krví: blechy, veš dětská a štěnice domácí a zmínka je i o komáru 

pisklavém. Potravinoví škůdci jsou shrnuti v obyčejné tabulce s krátkými popisky. 

Uváděni jsou: moucha domácí, octomilka obecná, potemník moučný, šváb obecný, mol 

kožešinový, zavíječ moučný, bzučivka obecná. 

Učebnice obsahuje i kapitolu týkající se hospodářsky významných organizmů. Z hmyzu je 

uvedena včela medonosná a bourec morušový. Chov vosiček chalcidek proti rostlinným 

škůdcům je pěkným příkladem biologického boje. 

Učebnice obsahují širokou škálu druhů živočichů často s kratším popisem. Podle mého 

názoru by někteří živočichové mohli být popsáni více detailně. Zároveň, protože učebnice 

pojímají učivo ekologickou formou, mnoho druhů se opakuje v několika ekosystémech a 

jejich charakteristiky jsou rozkouskovány mezi oběma díly učebnice. 
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5.2 Učebnice pro střední školy 

Biologie pro gymnázia a Zoologie 

Nakladatelství: Nakladatelství Olomouc, s. r. o. 

Rok vydání: 2007, 2012 

ISBN: 978-80-7182-213-4, 978-80-7182-291-2 

Učebnice jsou určené pro gymnázia a navržená pro systematické pojetí výuky. Textová 

stránka je přehledná, důležité pojmy jsou zvýrazněné, latinské názvosloví a poznámky 

v textu jsou psány kurzívou. Text je doplněn černobílými kresbami s popisky. Obě 

učebnice obsahují obrazové přílohy s barevnými kresbami a fotografiemi. Učebnice 

Biologie pro gymnázia z jedné třetiny obsahuje i praktickou část sestavenou z testových 

otázek a návrhů mnoha laboratorních cvičení. 

Kniha Biologie pro gymnázia se zaobírá obecnou biologií, Zoologie obsahuje rozšíření 

zoologické části předchozí učebnice. 

Obsahová část: 

Hned v úvodu do problematiky hmyzu učebnice zmiňují jeho hospodářský a zdravotnický 

význam. Obecně jsou uvedeny základní oblasti, ve kterých hmyz člověka ovlivňuje: 

opylovací činnost, produkce potravin pro člověka (med), produkce surovin (přírodní 

hedvábí, včelí vosk), čištění krajiny od odumřelých organizmů, součást potravních řetězců, 

poškozování rostlin, parazité, přenašeči nemocí, znehodnocování potravin. 

Základní rozdělení řádů je na dvě skupiny – bezkřídlí a křídlatí. Křídlatý hmyz je následně 

rozdělen na řády s proměnou nedokonalou a dokonalou. Učebnice uvádějí ve skupině 

hmyzu s proměnou nedokonalou řády: jepice, vážky, pošvatky, švábi, škvoři, kudlanky, 

všekazi, strašilky, rovnokřídlí, všenky, vši, třásnokřídlí, stejnokřídlí, ploštice. Zmíněné 

řády s proměnou dokonalou v učebnici jsou: síťokřídlí, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, 

blechy, chrostíci, motýli. 

Informace o hmyzím významu pro člověka učebnice popisují u některých řádů. Larvy řádu 

pošvatky jsou důležitými indikátory kvality vody. Švábi jsou zde popsaní jako všežraví 

škůdci v domácnostech, pekárnách, skladech apod., termiti jako tropičtí škůdci. U řádu 
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strašilek je zmíněna možnost jejich chovu. V řádu rovnokřídlí učebnice jmenují cvrčky, 

jejichž některé druhy se chovají jako potrava laboratorních obratlovců, a saranče působící 

při přemnožení obrovské škody na polích.  Nechybí poznámka o parazitických vších a 

škodících pisivkách ve skladech, knihách a potravinách. Řády třásnokřídlí a stejnokřídlí 

obsahují zástupce rostlinných škůdců (třásněnka modřínová, mšice, červci). U rozmanitého 

řádu ploštice knihy popisují pouze parazita štěnici domácí. 

Obsáhlý řád blanokřídlí obsahuje zástupce jak škůdců, tak i opylovače a reducenty škůdců. 

Mezi škůdci jsou uváděni vybraní zástupci: pilatka švestková, Naopak mezi organismy 

snižující počty škůdců jsou zařazeni kutilky, lumci a lumčíci. Čmeláci a včely jsou 

zařazeni mezi opylovače. Zmíněné jsou i využitelné včelí produkty: med, propolis, mateří 

kašička, vosk, včelí jed.  

Rozmanitý řád brouků je zde rozdělen na masožravé a všežravé. Masožravé brouky 

učebnice popisují jako užitečné přirozené predátory přemnožených škůdců na 

zemědělských plodinách. Kožojedovití působí škody na výrobcích z kůže a textilních 

výrobcích, červotočovití škodí ve skladech potravin a ve dřevě. Potemníkovití brouci jsou 

škůdci potravin a zároveň se chovají jako krmný hmyz pro malé obratlovce chované 

v zajetí. Další škůdce nacházíme ve skupině mandelinkovití a nosatcovití. Jde hlavně o 

známou mandelinku bramborovou, květopase jabloňového a pilouse černého. V učebnicích 

nechybí ani poznámka o kůrovcích poškozujících smrkové porosty.  

Slunéčkovití a mrchožroutovití zahrnují zástupce prospěšné pro člověka z hlediska 

konzumace mšic a čištění přírody od odumřelé organické hmoty. 

Z řádu dvoukřídlí knihy uvádějí parazity člověka jako jsou komáři, ovádi, bzikavky 

v souvislosti i s přenosem malárie. V rámci řádu jsou uvedeni i škůdci užitkových rostlin a 

druhy znehodnocující potraviny – vrtule třešňová, octomilka obecná (uveden je i její přínos 

pro genetiku), moucha domácí, masařka obecná, bodalka tse-tse. Řád blechy zahrnuje 

parazity a přenašeče nemocí. 

Motýli jsou rozmanitý řád, v knihách jsou uvedeni zástupci škůdců jak rostlinných, tak i 

domácích – obaleč jabloňový, mol šatní, zavíječi, píďalka angreštová, bělásek zelný, 

bekyně mniška. Bourec morušový je uveden jako zástupce produkující hedvábí. 
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Zoologie 

Nakladatelství: Scientia, spol. s. r. o. 

Rok vydání: 2000 

ISBN: 80-7183-203-0 

Text je hustý a obsáhlý, místy jsou zvýrazněny důležité pojmy, cizí slova a živočišné 

druhy. V textu se střídá několik stylů a velikostí písma. Protože kniha vznikala v době, kdy 

nebyly ujasněné koncepce gymnázií, je široce naddimenzovaná. Autor v úvodu zmiňuje, že 

pro žáky gymnázií není možné, aby pojaly všechny informace v knize, protože učebnice 

může sloužit i jako stručný přehled pro studenty bakalářských oborů biologického 

zaměření. 

Kniha obsahuje rozšíření základního učiva odlišené již zmíněným jiným fontem textu. 

Témata jsou provázena černobílými nákresy s popisky. Barevná obrazová příloha 

fotografií není příliš obsáhlá. 

Bezkřídlý hmyz charakterizují rybenky, které můžeme nalézt v domácnostech. Hmyz je 

rozdělen na dvě základní skupiny – hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou. U každé 

skupiny kniha uvádí vybrané rody. 

Hmyz s proměnou nedokonalou zahrnuje v knize: jepice, vážky, pošvatky, švábi, všekazi, 

škvoři, kudlanky, strašilky, rovnokřídlí, pisivky, vši, třásněnky, stejnokřídlí, ploštice. 

Hmyz s proměnou dokonalou je charakterizován z těchto skupin: střechatky, dlouhošíjky, 

síťokřídlí, blanokřídlí, brouci, srpice, dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli. 

První část kapitoly věnované hmyzu se soustředí na jeho anatomii, způsob života a 

základní druhy. Až závěr kapitoly je věnován činnosti hmyzu v souvislosti s člověkem. 

Řád švábi zahrnuje jak volně žijící zástupce, tak i škůdce v potravinářských provozech a 

skladech. Pisivky jsou uváděny také jako škůdci například v potravinových zásobách a ve 

starých knihách.  

Ze škůdců rostlin jsou v učebnici vybrány některé druhy. Saranče pustinná, saranče 

stěhovavá, které v mohou působit až hladomory. Mšice, molice, křísi, mery, červci 

společně s býložravými plošticemi mohou poškozovat velké množství rostlin a přenášet 

mnohá onemocnění. Housenice pilatek, housenky motýlů (obalečů, píďalek, bekyně) a 
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někteří zástupci brouků (nosatec lískový) jsou taktéž považováni za škůdce. Mezi 

dřevokazné škůdce jsou v učebnici zařazeny například larvy tesaříků, některých krasců a 

pilořitek. Zmíněni jsou i lýkožrouti. 

Učebnice neopomíná ani synantropní druhy – převážně jde o škůdce na potravinách nebo 

výrobcích z přírodních vláken: šváb obecný, šváb domácí, mravenec faraón, pisivky, 

potemník moučný, červotoč spížní, kožojedi, rušníci, moli, zavíječi.  

Mnoho dravých hmyzích druhů považujeme za užitečné, protože zkonzumují velké 

množství škůdců. Jako příklady uvádí učebnice: střevlíky, krajníky, mrchožrouti, dravé 

ploštice, mravenci, vosy, sršně, slunéčka, dlouhošíjky, pestrokrovečníci, drabčíci, lumci 

lumčíci (parazitoidi), mšicomaři, kuklice. 

Parazity obratlovců učebnice také zahrnuje. V některých případech může docházet i k 

přenosu některých onemocnění. Z těch nejznámějších zástupců jmenuje: komáry (přenos 

původců malárie, přenos vlasovců), bodalky (moucha tse-tse – přenos původce spavé 

nemoci) muchničky, ovády, veš šatní, blechu obecnou, štěnici domácí.  

Zmíněna je důležitá funkce hmyzu při rozkladu mrtvých organizmů, na kterém se podílí: 

masařky, některé mouchy, bzučivky, mršníci, mrchožrouti, rušníci, kožojedi, hrobaříci, 

hnojníci, chrobáci. 
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Biologie živočichů 

Nakladatelství: Fortuna 

Rok vydání: 2004 

ISBN: 80-7168-909-2 

Učebnice pojímá výuku biologie systematickým způsobem. V úvodu je slovník cizích 

pojmů a pojmů klasifikace živočichů. Text je souvislý, řazen do systematických kapitol. 

V textu jsou zvýrazněny cizí pojmy a příklady zástupců. Kniha obsahuje i základní latinské 

pojmenování kmenů, živočichů i odborných pojmů. Každá kapitola na konci předpokládá 

soubor otázek a úkolů k prověření pochopení učiva. Náměty pro praktická cvičení se 

vyskytují sporadicky. Velké kapitoly jsou uvozeny základními znaky dané skupiny. 

Rozšiřující učivo je tištěné drobným písmem. 

Učebnice je provázen černobílými kresbami. V knize jsou dvě obrazové přílohy 

s barevnými, ne moc kvalitními fotografiemi. 

Obsahová část: 

Podtřídu bezkřídlí zastupují rybenky žijící v lidských obydlích. Skupinu hmyzu 

s proměnou nedokonalou reprezentují v knize řády: jepice, vážky, škvoři, švábi, termiti, 

kudlanky, strašilky, saranče, kobylky, všenky, pisivky, vši, třásněnky, ploštice, křísi, 

červci. Skupinu hmyzu s proměnou dokonalou charakterizují v knize řády: síťokřídlí, 

střechatky, dlouhošíjky, chrostíci, motýli, srpice, dvoukřídlí, blanokřídlí, brouci, blechy. 

Švábi jsou známým příkladem škůdců v lidských obydlích a ve skladových prostorech. 

Strašilky a saranče mohou působit velké škody na úrodě v oblastech jejich přirozeného 

výskytu. Z řádu kobylek je za škůdce považován cvrček domácí, který se může živit 

okusováním knih a papírů. Krtonožka ze stejné skupiny hmyzu působí škody na kulturních 

rostlinách. 

Z řádu vší jsou uváděny tři druhy – veš dětská, veš šatní a veš muňka jako ektoparazité a 

přenašeči onemocnění. Třásněnky jsou uvedené jako rozšiřující učivo. Zároveň nechybí 

informace o tom, že jde o rostlinné škůdce. Z ploštic je jako ektoparazit uvedená štěnice 

domácí. 
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Řád křísi v sobě zahrnuje mnoho fytofágních škůdců – mšice (mšice fazolová, mšička 

révokaz, vlnatka krvavá), mery (mera jabloňová), molice (molice skleníková), červci 

(puklice švestková, štítenka zhoubná). 

Síťokřídlý hmyz zahrnuje zlatoočku obecnou – významného predátora mšic. Rozšiřující 

učivo obsahuje poznámku o řádu dlouhošíjek, jejichž larvy se živí dravě a při kůrovcových 

kalamitách loví kůrovce. Z toho důvodu jsou považovány za užitečný hmyz. 

Rozmanitý řád motýli obsahuje jak užitkové zástupce: bourec morušový, tak i rostlinné 

škůdce: píďalky, martináč hrušňový, bekyně mniška, bourovec prsténčivý, obaleč jablečný, 

klíněnka jírovcová, bělásek zelný. Mezi škůdce v domácnostech jsou řazeni: mol šatní, 

zavíječ moučný. 

Řád dvoukřídlí zahrnuje člověku nepříjemné společníky: komáry, mouchu domácí, ovády, 

octomilky. A jako příklad rostlinného škůdce je uvedena vrtule třešňová. U octomilek je 

krátká poznámka o genetických pokusech, pro které je vhodným živočichem. 

Řád blanokřídlých také zahrnuje mnohé škůdce, ale i významné druhy prospěšné člověku. 

Kniha jako zástupce škůdců zmiňuje pilatku švestkovou a pilořitku obrovskou. Prostor zde 

dostávají i užitečné druhy parazitoidů jako je lumek velký, mšicomaři a kutilka písečná. U 

mšicomarů je dokonce i poznámka o jejich cíleném chovu v laboratořích za účelem 

biologické regulace mšicích populací. Nechybí i informace o sociálním hmyzu. Včela 

medonosná je jako jediná ze sociálního hmyzu zmíněná jako užitkový hmyz. 

Z řádu brouků jsou jako čističi přírody vybráni mrchožrouti a hrobaříci. Majka fialová je 

zmíněná v souvislosti s obrannou látkou, kterou její tělo obsahuje. V minulosti sloužila 

jako jed. Slunéčko sedmitečné učebnice uvádí jako důležitého regulátora mšicích populací. 

Další škůdci jsou zde vybraní: červotoči, vrtavci, potemníci, mandelinky (mandelinka 

bramborová), kůrovci, nosatci (květopas jabloňový, klikoroh borový, nosatec lískový). 

Posledním hmyzím řádem jsou v učebnici blechy – známí ektoparazité a přenašeči nemocí.  
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5.3 Závěr analýzy učebnic pro základní a střední školy 

Téma hmyzu je velmi obsáhlé a je samozřejmé, že není možné s žáky vše probrat do 

detailů. Z hlediska obsahu se samozřejmě liší učebnice pro druhý stupeň základní školy a 

učebnice pro střední školy. Pro srovnání jsem zařadila jak učebnice s ekologicky 

pojímanou výukou přírodopisu, tak i se systematicky pojímaným učivem. Záleží na 

každém učiteli, který přístup jemu a jeho žákům více vyhovuje. 

Na českých školách v současnosti převládá systematické pojetí výuky. Tomu odpovídá i 

větší nabídka učebnic pro systematickou výuku. Podle Kuželové (2009) může být příčinou 

větší časová náročnost ekologicky pojatého učiva na přípravu pro učitele. Jak uvádí 

Matoušová (2021) ve své diplomové práci, se jako ideální jeví propojení obou výukových 

pojetí – jak ekologického, tak systematického. 

Učebnice pro druhý stupeň základních škol mají každá jinou textovou úpravu. Některé jsou 

kvalitně strukturované, některé mají podle mého názoru textu příliš a naopak. Obrazové 

přílohy učebnic pro základní školy byly zvolené dobře. Součástí knih jsou často 

mezipředmětové vztahy, shrnutí na konci kapitol, otázky a úkoly, návrhy laboratorních 

cvičení, zajímavosti a rozšiřující učivo. Téměř ve všech učebnicích (jak pro základní, tak i 

pro střední školy) se objevují odkazy na knihy Ondřeje Sekory. 

U učebnic pro střední školy bych ocenila víc barevných ilustrací a fotografií. Zatímco škála 

učebnic pro druhý stupeň základních škol je poměrně pestrá, výběr učebnic pro střední 

školy není nijak obsáhlý.  

V souvislosti s člověkem převažují v knihách příklady škůdců. V některých publikacích se 

vyskytují i zmínky o biologickém boji proti škůdcům, jedná se ale spíše o výjimku. 

V učebnicích se vyskytují často stejné příklady zástupců. Osobně mi v učebnicích chybí 

informace o ekologickém významu hmyzu a v novějších vydáních zmínky o ubývání 

hmyzu v přírodě. 
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6 Dotazníkové šetření 

Protože mám sama k hmyzu kladný vztah, chtěla jsem zjistit, jaké názory na hmyz mají 

současní žáci základních škol. 

Zajímal mě nejen postoj „mám rád/a, nemám rád/a“, ale i to, zda hmyz žáci někdy 

ochutnali nebo by to chtěli zkusit. Stejně tak mě zajímala otázka významu hmyzu a jestli si 

ho žáci uvědomují nebo znají jeho využití. 

Už v průběhu tvorby a použití zkušebních dotazníků jsem narazila na, podle mého názoru, 

základní a zásadní problém. Žáci nedokázali přesně charakterizovat hmyz a považovali za 

hmyz i pavouka, klíště nebo žížalu. 

6.1 Metodika 

Praktická část diplomové práce se týkala kvantitativního výzkumu na základních školách. 

Metodou pro získání dat bylo využití dotazníku. Výhodou vybrané metody je získání 

velkého množství dat. Nevýhodou mohou být nedůvěryhodné odpovědi. 

6.2 Cíle a hypotézy výzkumu 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký vztah k hmyzu mají žáci na základních 

školách a zda jejich postoj někdo ovlivnil. Dále jsem se zajímala to to, jestli mají zkušenost 

s chovem hmyzu a konzumací hmyzu. Poslední informace, která mě zajímala se týkala 

otázky, zda žáci vědí o významu hmyzu v přírodě. 

Pro dotazníkové šetření jsem stanovila následující hypotézy, které se na základě výzkumu 

pokusím potvrdit nebo vyvrátit: 

1. Žáci k hmyzu zaujímají převážně negativní postoj. 

2. Více než 80 % žáků nemá zkušenost s chovem hmyzu. 

3. Většina žáků, kteří ještě hmyz neochutnávali, nemá zájem o konzumaci hmyzu. 

4. Žáci nejčastěji uvedou jako význam hmyzu v přírodě opylování rostlin. 
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6.3 Výběr výzkumného vzorku žáků 

Vybrala jsem si žáky druhého stupně ze čtyř základních škol. Základní školy, které se na 

výzkumném dotazníku podílely jsou: 

1. Základní škola a Mateřská škola Kladno 

2. Základní škola Navis, Světice 

3. Základní škola Olešská, Praha 10 

4. Základní škola Pod Marjánkou, Praha 6 

Podíl respondentů v jednotlivých třídách uvádí Graf 1. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 208 žáků. Tři dotazníky se vrátily nevyplněné, 

konečný počet respondentů je tedy 205. Získávání vzorků bylo náročné, protože většina 

oslovených škol nebyla nakloněna spolupráci. 

Dotazník je k nahlédnutí v Seznamu příloh. 

Tabulka 3 Četnost žáků podle ročníků 

možnost odpovědi počet odpovědí % 

6.třída 74 36 % 

7. třída 52 25 % 

8. třída 33 16 % 

9. třída 46 22 % 

celkem 205 100 % 

 

Graf 1 Počet respondentů v jednotlivých třídách 
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Počet zúčastněných dívek a chlapců znázorňuje Graf 2. 

Tabulka 4 Četnost žáků podle pohlaví 

možnost odpovědi počet odpovědí % 

chlapec 80 39 % 

dívka 106 52 % 

nechci uvést 19 9 % 

celkem 205 100 % 

 

Graf 2 Počet chlapců a dívek v dotazníkovém šetření 

 

 

6.4 Zadávaní dotazníků 

Žáci dotazník zpracovávali anonymně. Dotazník byl realizován dvěma způsoby – jak 

online formou, tak i písemně v papírové podobě. Online dotazníků bylo zpracováno 136, 

fyzických dotazníků 72, z toho tři prázdné byly vyřazeny. 

6.5 Obsah dotazníku 

Dotazník kombinoval otázky otevřené i uzavřené a sestával celkem ze tří částí. První část 

byla formální, týkala se názvu školy, třídy a pohlaví žáků.  
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Následovala druhá část obsahující dvě vědomostní otázky, které uvedly žáky do 

problematiky. První otázka obsahovala výběr správné charakteristiky hmyzu na základě 

motivačního textu. Druhá otázka zahrnovala obrázky členovců a žáci měli uvést, na kterém 

z obrázků je hmyz. 

Třetí část se přímo týkala subjektivního vztahu k hmyzu, chovu hmyzu, alergiím, 

entomofágii a významu hmyzu v přírodě. 

6.6 Limity výzkumu 

Dotazníkové šetření bylo ovlivněno mnoha faktory. Jako podstatné omezení jsem vnímala 

neochotu škol spolupracovat. Domluva často ztroskotala už při prvním navázání kontaktu, 

který zůstal bez odezvy. Snažila jsem se kontaktovat i fakultní školy Pedagogické fakulty, 

ale výsledek byl stejný. 

Za další omezení považuji koronavirovou krizi, v jejímž důsledku bylo mnoho škol 

omezeno distanční výukou. Původní myšlenka byla navštívit školy a předložit dotazníky 

v papírové podobě žákům. Zároveň by zde byl prostor pro případné ujasnění otázek a 

nejasností ze strany žáků. 

V dotazníku byla velká část otázek otevřená, protože jsem chtěla dát prostor žákům 

vyjádřit jejich názor. Žáci často odpovídali na víc informací, než na které se dotazník ptal. 

Tato skutečnost souvisí s výše uvedeným bodem, kdy nebylo možné se se žáky potkat a 

některá témata si ujasnit. 

I přes počáteční motivační text, se kterým souvisely první dvě otázky, si žáci velmi často 

pletli hmyz s jinými členovci například s pavouky a roztoči, dokonce došlo i k záměně s 

kroužkovci. 

6.7 Návratnost dotazníků 

Návratnost dotazníků byla stoprocentní. Přisuzuji to poctivosti učitelů, kteří na moji prosbu 

dotazník zadávali. Jak jsem výše uvedla, z 208 dotazníků byly tři nevyplněné dotazníky 

vyřazeny. 
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6.8 Výsledky 

Vědomostní část obsahovala dvě uzavřené otázky s jednou možnou odpovědí. První otázka 

se týkala uvedení do problematiky hmyzu. Na základě úvodního textu měli žáci vybrat 

jednu správnou odpověď charakterizující hmyz. Správnou odpovědí byla možnost C. 

Výsledky uvádí Graf 3. 

Tabulka 5 Četnost odpovědí na první otázku 

možnost odpovědi počet odpovědí % 

A 18 9 % 

B 86 42 % 

C 101 49 % 

celkem 205 100 % 

 

Graf 3 Odpověď na otázku č. 1 

 

Druhá otázka se také vztahovala k úvodnímu textu. Po přečtení měli žáci vybrat správný 

obrázek, na kterém je zástupce hmyzu. Správná odpověď byla možnost A. Výsledek 

znázorňuje Graf 4.  
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Tabulka 6 Četnost odpovědí druhé otázky 

možnost odpovědi počet odpovědí % 

A 153 75 % 

B 15 7 % 

C 34 17 % 

D 3 1 % 

celkem 205 100 % 

 

Graf 4 Odpověď na otázku č. 2 

 

 

Následovala subjektivně laděná část dotazníkového výzkumu. Otázka číslo 3 se zaobírala 

vztahem žáků k hmyzu. Odpovědi znázorňuje Graf 5. 

Tabulka 7 Zpracování odpovědí třetí otázky 

odpověď četnost % 

mám ho rád/a 12 6 % 

spíše ho mám rád/a 30 15 % 

neutrální postoj 64 31 % 

spíše ho nemám rád/a 31 15 % 

štítím se ho 57 28 % 

mám z něho fóbii 11 5 % 

celkem 205 100 % 
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Graf 5 Odpověď na otázku č. 3 

 

Otázka číslo 4 se dotazovala na to, zda u žáků v průběhu let docházelo ke změně vztahu 

k hmyzu (Graf 6). 

Tabulka 8 Zpracování odpovědí čtvrté otázky 

možnost odpovědi počet odpovědí % 

ne, můj vztah k hmyzu se neměnil 139 68 % 

dříve jsem se hmyzu bál/a, teď už se ho nebojím 42 20 % 

dříve jsem se hmyzu nebál/a, teď už se bojím 24 12 % 

celkem 205 100 % 

 

Graf 6 Odpověď na otázku číslo 4 
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Na předchozí otázku navazovala otázka číslo 5, které se ptala na to, jestli někdo ovlivnil 

vztah žáků k hmyzu – ať v pozitivním, tak i negativním smyslu. 149 žáků odpovědělo, že 

jejich názor na hmyz nikdo neovlivňoval. U zbylých 56 žáků devět z nich někdo ovlivnil 

negativně, 47 žáků pozitivně. Graf 7 zaznamenává kým a v jakém poměru byly žáci 

ovlivněni. 

Tabulka 9 Zpracování odpovědí páté otázky 

odpověď 
četnost 

odpovědí 
% 

kdo žáky 

ovlivnil 

četnost 

odpovědí 
% 

nikým neovlivněn 149 73 %  

negativně 9 4 % 

rodiče 6 67 % 

sourozenci 2 22 % 

prarodiče 1 11 % 

celkem    9 100 % 

pozitivně 47 23 % 

rodiče 25 53 % 

prarodiče 3 6 % 

dokumenty 3 6 % 

učitel/ka 10 21 % 

kamarád/ka 6 13 % 

celkem 205 100 %  47 100 % 
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Graf 7 Odpověď na otázku číslo 5 

 

Otázka číslo 6 se zabývala tématem chovu hmyzu a dotazovala se i na chovaný druh. Ze 

všech dotázaných s chovem hmyzu nemá 171 žáků žádnou zkušenost, 34 žáků uvádí různé 

zkušenosti. Nejvíce byl zastoupen chov strašilek (18 žáků), dále byl zastoupen chov cvrčků 

(5 žáků), motýlů (3 žáci), včel (3 žáci), švábů (2 žáci), slunéček (2 žáci), sarančí (1 žák), 

mravenců (1 žák) 1.  

  

 
1 Většina žáků v dotaznících uvedla jeden druh chovaného živočicha, jeden žák uvedl dva, proto při součtu 

žáků se zkušenostmi s chovem hmyzu vychází číslo 35. 



78 

 

Tabulka 10 Zpracování odpovědí šesté otázky 

odpověď četnost % odpověď četnost % 

nemám zkušenost s chovem 

hmyzu 
171 83 %  

mám zkušenost s chovem 

hmyzu 
34 17 % 

strašilky 18 51 % 

cvrčci 5 14 % 

motýli 3 9 % 

včely 3 9 % 

švábi 2 6 % 

slunéčka 2 6 % 

saranče 1 3 % 

mravenci 1 3 % 

celkem 205 100 %  35 100 % 

 

Otázka číslo 7 orientačně zjišťovala, zda mají žáci alergii na hmyz. Zápornou odpověď 

uvedlo 192 žáků, kladnou uvedlo 13 žáků. Alergii na vosy/včely uvedlo 12 žáků, alergii na 

komáry uvedl jeden žák. 

Tabulka 11 Zpracování odpovědí sedmé otázky 

odpověď četnost % odpověď četnost % 

bez 

alergie 
192 94 %  

s alergií 13 6 % 
vosy/včely 12 92 % 

komár 1 8 % 

celkem 205 100 %  13 100 % 

 

Otázka číslo 8 se dotazovala na to, zda žáci někdy ochutnávali hmyz. Navazovala na ni 

podotázka, jestli by to ti žáci, kteří odpověděli záporně, chtěli zkusit. 

Z celkového počtu 205 respondentů odpovědělo 41 žáků kladně a 164 žáků záporně. 

Zajímaly mě i druhy, které žáci ochutnávali. Odpovědi shrnuje Graf 8.  
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Tabulka 12 Zpracování odpovědí osmé otázky, část 1 

odpověď četnost % odpověď četnost % 

ne 164 80 %  

ano 41 20 % 

moučný červ 17 41 % 

cvrček 9 22 % 

mravenec 6 15 % 

saranče/kobylka 6 15 % 

šváb 2 5 % 

brouk 1 2 % 

celkem 205 100 %  41 100 % 

 

Graf 8 Odpověď na otázku číslo 8 

 

Druhá část otázky byla směřovaná k žákům, kteří s konzumací hmyzu žádné zkušenosti 

nemají. Dotaz zjišťoval, jestli by chtěli ochutnat hmyz a proč. Ze 164 žáků by hmyz 

ochutnat chtělo 42 dotázaných. O jmenovanou zkušenost 122 žáků nestojí. Uvedené 

důvody, proč by žáci chtěli hmyz ochutnat byly tři.  

1. Zájem o to, jak hmyz chutná uvedlo 40 dotázaných. 

2. Jeden respondent uvedl jako důvod, že jde o potravinu budoucnosti. 

3. Jeden respondent by chtěl ochutnat hmyz, protože jde podle něj o zajímavou novinku.  

Důvody druhé skupiny žáků, kteří hmyz nechutnali a ani o to nestojí, byly také tři. 

1. Konzumace hmyzu přijde divná a nezvyklá 25 dotazovaným. 

2. Konzumace hmyzu přijde nechutná 62 dotazovaným. 
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3. Z důvodu vegetariánské diety by hmyz neochutnalo 6 dotazovaných. 

Tabulka 13 Zpracování odpovědí osmé otázky, část 2 

odpověď četnost % odpověď četnost % 

chtěli by 

ochutnat 
42 26 % 

zájem o chuť 40 30 % 

potravina 

budoucnosti 
1 1 % 

novinka 1 1 % 

nechtěli by 

ochutnat 
122 74 % 

je to divné 25 19 % 

je to nechutné 62 46 % 

vegetarián 6 4 % 

celkem 164 100 %  135 100 % 

 

Otázka číslo 9 si kladla za cíl zjistit, jaké mají žáci povědomí o významu hmyzu v přírodě 

a pro člověka. Z celkového počtu žáků odpovědělo 53 žáků, že neví, devět žáků 

odpovědělo negativně. Zbylých 143 dotázaných uvedlo odpovědi, které shrnuje Graf 9 

níže. 

Tabulka 14 Zpracování odpovědí deváté otázky 

odpověď četnost % odpověď četnost % 

ne 9 4 %  
nevím 53 26 % 

ano 143 70 % 

součást ekosystémů 78 43 % 

opylování rostlin 42 23 % 

produkce medu 41 23 % 

rozklad uhynulých 

živočichů 
12 7 % 

potravina pro člověka 5 3 % 

škůdci 1 1 % 

přenos semen 1 1 % 

celkem 205 100 %  180 100 % 
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Graf 9 Odpověď na otázku číslo 9 
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6.9 Vyhodnocení hypotéz 

1. Žáci k hmyzu zaujímají převážně negativní postoj. 

Stanovená hypotéza se nepotvrdila. Negativní postoj zaujímá 48 % žáků. Zbylá 

procenta zahrnují žáky s kladným a neutrálním vztahem k hmyzu. 

 

2. Více než 80 % žáků nemá zkušenost s chovem hmyzu. 

Tato hypotéza se potvrdila. Zastoupení žáků, kteří nemají zkušenost s chovem hmyzu 

je 83 %. 

 

3. Většina žáků, kteří ještě hmyz neochutnávali, nemá zájem o konzumaci hmyzu. 

Stanovená hypotéza se potvrdila. O konzumaci hmyzu nemá zájem 74 % žáků. Naopak 

zájem projevilo 26 % dotázaných. 

 

4. Žáci nejčastěji uvedou jako význam hmyzu v přírodě opylování rostlin. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Žáci jako nejčastější odpověď uváděli, že je hmyz 

důležitou součástí ekosystémů a potravních řetězců (ve 43 %). 
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6.10 Diskuze 

Výsledky jsem porovnávala pouze s jednou prací, která se týkala entomofágie. Téma 

oblíbenosti hmyzu není nijak populární. Otázky vhodné k porovnání byly pouze dvě. 

Shodně v obou výzkumech vyšlo, že okolo 80 % žáků nekonzumuje hmyz. Druhá vhodná 

otázka k porovnání se týkala žáků, kteří hmyz nekonzumují. Dotazovala se na důvody, 

proč respondenti odmítají ochutnávat hmyz. U Škrabalové (2009) uvedlo 55 % 

respondentů, že je to „nechutné“, pro 35 % je to „divné“ a 5 % dotázaných jsou 

vegetariáni. Se Škrabalovou (2009) jsem se shodla s výsledkem vegetariánů. Ostatní 

výsledky byly jiné. V mém případě na podobnou otázku odpovědělo 46 %, že konzumovat 

hmyz je „hnusné“, 19 % že je to „divné“. 

Do budoucna by mě zajímalo více podobných názorových výzkumů na podobná témata 
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7 Závěr 

V průběhu historie se člověk naučil využívat hmyz ve svůj prospěch v mnoha oborech. A 

stále je pro nás hmyzí třída zdrojem nových inspirací. 

Věnovala jsem se jen několika kapitolám využití hmyzu člověkem, ale stále jsem 

nacházela víc dalších informací z mnoha oborů, jak je hmyz člověku prospěšný nebo jak je 

možné jej využít. 

Cílem práce bylo představit zajímavé obory, ve kterých má hmyz významnou roli. Některé 

dostaly více prostoru, jiné méně. Každý z oborů by vydal na mnoho obsáhlých knih. Cílem 

nebylo témata zcela vyčerpat, ale pouze představit důležitost a zajímavost celé třídy.  

Krátce jsem se věnovala i využití hmyzu ve výuce, na které navazovala část se věnující se 

analýze učebnic, kde jsem zjišťovala, jakým způsobem je žákům předáváno téma hmyzu. 

Podle mého názoru by si zasloužilo zajímavější a pestřejší pojetí více propojené 

s ekologickým kontextem i vztahem k člověku. 

Poslední praktická část se týkala dotazníkového šetření na druhém stupni základních škol, 

kde jsem zjišťovala vztah žáků k hmyzu, k jeho chovu, významu v přírodě a entomofágii. 

Hmyz nikdy nebyl a stále není oblíbeným tématem. U žáků převažuje neutrální postoj. 

Jako učitel se mohu snažit žákům hmyz představit jako krásnou součást přírody, která nás 

obklopuje. 

Měli bychom si uvědomit, že každý živočišný druh (nejen hmyzí) má na světě určitou roli, 

a i když člověku stále zůstává význam mnoha živočichů skrytý a neprobádaný, pro 

ekosystémy na naší planetě je nepostradatelný. 
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