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Abstrakt

Magisterská diplomová práce se zaměřuje na vybrané nahosemenné a krytosemenné 

rostliny regionu Pacovska a jejich využitím ve výuce přírodopisu a biologie na druhém 

stupni základní školy a nižších ročnících víceletého gymnázia.

Obsahově je tato práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část se věnuje 

přírodní charakteristice regionu Pacovska. V této části je zahrnuta ochrana přírody         

a popis přírodních památek na Pacovsku. Praktická část se věnuje vlastní tvorbě 

regionálně zaměřených výukových materiálů pro systém rostlin. Podkladem pro tvorbu 

výukových materiálů bylo dotazníkové šetření realizované mezi učiteli přírodopisu        

a biologie na Pacovsku. Šetření zobrazuje potřeby učitelů pro výuku systému rostlin. 

Pro potřeby učitelů je vytvořen soubor power-pointových prezentací, pro žáky soubor 

pracovních listů, které do jisté míry korespondují s power-pointovými prezentacemi.    

V závěru praktické části je popsáno ověření vytvořených regionálně zaměřených 

výukových materiálů v praxi. 



Abstract

This thesis is focused on selected Gymnosperms and Monocots in the region of Pacov 

and their use in the teaching of natural sciences and biology in secondary schools and 

lower years of grammar schools. 

The content of this paper is divided into a practical and a  theoretical part. The first part 

deals with the natural characteristics of the region Pacovsko. Nature protection and 

description of natural monuments in Pacovsko are also included in this part. The 

practical part deals with creation of a regionally focused training material for plant 

system. The basis for creation of educational materials is a questionnaire which is 

designed for teachers of natural sciences and biology in Pacovsko. This questionnaire 

shows the needs of the teachers for teaching the plant system. There is a file of 

powerpoint presentations created for teachers and for pupils there is a file of worksheets 

which correspond with the powerpoint presentations. The conlusion of  the practical 

part describes testification  of created regionally focused teaching material in practice.
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1.  Úvod

Regionálně zaměřené výukové materiály, kterými se tato magisterská diplomová práce 

zabývá, jsou orientovány na rostliny nahosemenné (Gymnospermae) a krytosemenné 

(Angionspermae). Z těchto dvou skupin jsou dále vybrány rostliny, které jsou pro region 

Pacovska charakteristické, v daném území hojně rozšířené. Zvláštní důraz je kladen na druhy, 

které jsou na Pacovsku vzácné a chráněné.

Významným impulzem pro tuto práci se staly četné stížnosti mnoha žáků, od kterých jsem 

slýchávala různé výtky k výuce systému rostlin, který se jim zdál nepotřebný         a 

nezajímavý. Během letních dětských táborů, kam jsem jezdila jako instruktorka, jsem si 

všimla, že žáci nejsou schopni poznávat rostliny běžně se vyskytující v jejich okolí. Mě, 

jakožto velkého milovníka rostlin, tato neznalost nepříjemně překvapovala a stále ještě 

překvapuje. Začala jsem tedy pátrat, v čem může být příčina této neoblíbenosti systému 

rostlin u žáků a z toho vyplývající vědomostní nedostatky žáků. Jedna z možných příčin se 

jeví skutečnost, že tato oblast je žákům v mnoha případech představena jako prostý výčet 

některých čeledí a vybraných druhů bez návaznosti na blízké okolí žáků, bez hlubšího 

propojení významu a využití rostlin člověkem.

Dalším impulzem se stal Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který 

výslovně vyžaduje, aby školní výuka byla spjata s životem žáků a jejich blízkým okolím. 

Teoretické znalosti musí být podpořeny praktickým, běžným životem. Až poté žáci pocítí 

důležitost a smysluplnost školního vzdělávání a tím se jejich znalosti zbaví případných 

formalizmů a stanou se plnohodnotnými. Tyto získané znalosti a vědomosti budou žáci 

schopni využívat ve svém životě.

Z výše popsaných důvodů jsem stanovila následující cíle diplomové práce:

1. Zmapovat charakteristické nahosemenné a krytosemenné rostliny regionu Pacovska 

pro potřeby učitelů a žáků 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých 

gymnázií, zdůraznit vzácné a chráněné druhy, vysvětlit význam jejich ochrany.

2. Provést dotazníkové šetření za účelem zjištění potřeb učitelů – využití výukových 

materiálů s tématikou nahosemenných a krytosemenných rostlin regionu Pacovska.

3. Vytvořit regionálně zaměřené výukové materiály pro potřeby škol regionu 

Pacovska.

4. Ověřit regionálně zaměřené výukové materiály ve školní praxi.





2.  Přírodní charakteristika Pacovska

2.1  Vymezení regionu Pacovska

Region Pacovska leží v kraji Vysočina, v severozápadní části okresu Pelhřimov. Geografická 

poloha města Pacov, největší zdejší obce a správního střediska, je           15˚ východní délky a 

49,5˚ severní šířky (Daněk, 2004). 

Území Pacovska jako správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Pacov, zasahuje 

do 6 mapovacích čtverců mezinárodní mapovací sítě KFME 11,2 x 12,0 km, kde je vymezeno 

souřadnicemi 6355, 6356, 6355, a 6556. Rozloha tohoto území je 236,1 km2. Je rozděleno do 

45 katastrálních území ve správě 24 obcí. Pacovsko má nejnižší hustotu zalidnění ze všech 

správních obvodů ORP v kraji Vysočina, a to         44 obyvatel na km2 (Daněk, 2004).

Mapa č. 1: Region Pacovska (Neckář, 2010)



2.2  Geomorfologická charakteristika

Z hlediska geomorfologického členění náleží území Pacovska k Česko-moravské soustavě 

provincie Česká vysočina a je součástí podsoustavy Českomoravská vrchovina. Leží 

v západní části geomorfologického celku Křemešnická vrchovina, která je reprezentována 

podcelkem Pacovská pahorkatina, se střední nadmořskou výškou 585,4 m n. m. Nejvyšším

bodem je kvarcitový vrch Stražiště (744,2 m n. m.) 1,6 km západojihozápadně od obce 

Útěchovice pod Stražištěm (Demek, 1987).

Povrch Pacovské pahorkatiny se sklání k východu, k čáře Obrataň – Pacov – Hořepník. 

V okolí Obrataně je nevelká kotlina ve svorech a svorových rulách s ostrůvky neogenních 

sedimentů. Jihovýchodně od kotliny výrazně vystupuje zalesněný kuželovitý vrch Svidník 

(739,3 m n. m.). V křemencích na jeho vrcholu jsou vytvořeny kryogenní jevy. Vrch Svidník 

náleží okrsku Svidnická vrchovina (Demek, 1987).

V bezprostředním okolí Pacova se rozprostírá 550 až 600 m vysoký geomorfologický okrsek 

Cetorazská pahorkatina, skládající se z podélných hřbetů směru SV-JZ, oddělených mělkými 

údolími vodních toků (přítoků Želivky). Na severovýchodě, v okolí Vyklantic, zasahuje na 

Pacovsko vrchem Na altánku (633,4 m n. m.), okrajově   i podcelek Želivská pahorkatina 

(Čech, Šumpich, Zabloudil a kol., 2002). 

Nejnižším bodem území je soutok Trnavy a Kejtovského potoka, s nadmořskou výškou 458 m 

n. m (Daněk, 2004).

2.3  Geologická charakteristika

Geologicky patří Pacovsko do moldanubika, konkrétně do jeho střední části, tzv. českého 

moldanubika. Převládá pahorkatý georeliéf. Vyvinul se na starých přeměněných vyvřelinách 

– krystalických břidlicích hercynského základu Českého masivu. Je tvořen svory, svorovými 

rulami, migmatity a amfibolity. Na jihozápadě, v Obrataňské kotlině, se nalézají ostrůvky 

neogenních sedimentů (Kolektiv autorů, 2000).

Primární ložiska a rudní výskyty se zlatem jsou soustředěny do okolí Pacova, nejznámější 

lokalitou je Zlátenka. Na Zlátence bylo zlato těženo již ve středověku, geologický průzkum 

zde proběhl v letech 1964 – 1965. Zlato bylo v minulosti získáváno na řadě lokalit rýžováním 



– a to jak v oblastech výše uvedených primárních výskytů, tak i jinde - Vyklantice, 

Útěchovice, Samšín (Morávek, 1992).

Na jihu Pacovska se lámal dolomitický i krystalický vápenec. V těsném okolí Pacova se 

v polovině 18. století dolovalo stříbro, které prý bývalo nalézáno i v písku na polích. 

V okolí Kámena bývaly zase donedávna nalézány krystaly křišťálu (čiré odrůdy křemene)a u 

Cetoraze velké lupeny světlé slídy (muskovitu). Z dalších nerostů se v oblasti objevují např. 

modrá stébla kyanitu v křemenech či křemencových svorech. Také se zde v rule sporadicky 

vyskytuje tuha - grafit (Daněk, 2004).

V rámci České republiky byl zjištěn neobvyklý výskyt wolframitu u obce Cetoraz (Daněk, 

2004).

2.4  Pedologická charakteristika

Na území Pacovska výrazně převažují hnědé půdy, které vznikaly postupným zvětráváním na 

podkladě rulové, částečně žulové horniny. Půdní substrát se vytvořil na místě a nebyl 

v průběhu geologických dob přesunován, jedná se tedy o půdy primární. Výchozí horniny 

stanovují chemické složení, případně chemické procesy, které v půdě probíhají a ovlivňují její 

úrodnost (schopnost půdy udržet hlavní rostlinné živiny). Dále se vliv těchto matečních 

hornin projevuje v zrnitostním složení a hloubce vzniklého půdního substrátu. Půdy na 

Pacovsku mají většinou slabě kyselou či kyselou reakci (Kolektiv autorů, 2000).

Na jihozápadě Pacovska se nalézají modální pseudogleje a ve sníženinách potoků po celém 

území gleje. Tam, kde se vytvořily mocnější fluviální sedimenty s nižší                a kolísající 

hladinou podzemních vod, vznikly fluvizemě (Daněk, 2007). Dále se na Pacovsku vyskytují 

též zrašelinělé půdy. V minulosti zde docházelo v malé míře k těžbě rašeliny, tzv. borkováním 

(Rašeliniště u Vintířova).

Zvětraliny rul a žul mají většinou lehký nebo středně těžký, dobře propustný substrát, 

s dobrou schopností udržet srážkovou vodu a využít ji pro dostatečné zásobení jak kulturní, 

tak volně rostoucí vegetace (Kolektiv autorů, 2000).

2.5  Klimatická charakteristika

Rozdělení České republiky do klimatických oblastí je publikováno v Atlasu podnebí Česka 

(2007). Podle této obecně užívané klasifikace patří celé území Pacovska do mírně teplé 

oblasti, která je charakterizována průměrnou červencovou teplotou nad 15 ˚C        a menším 

počtem letních dnů (denní maxima nad 25˚C) než 50 v roce. 



Při podrobnějším členění do klimatických podoblastí spadá Pacovsko do podoblasti mírně 

vlhké.

Průměrná roční teplota podle údajů klimatologické stanice Pacov (580 m n. m.) je 6,8˚C. 

V ročním režimu teploty vzduchu je v průměru nejchladnější leden (-3,1 ˚C), nejteplejším 

červenec (16,7 ˚C).

Průměrný roční úhrn atmosférických srážek je 657 mm. Nejdeštivějším měsícem je červenec, 

ve kterém je zaznamenáno průměrně kolem 80-100 mm srážek. Nejvyšší měsíční srážkové 

úhrny však v období od června do srpna mohou dosahovat až 200 mm (Daněk, 2007). 

Na srážkoměrné stanici Útěchovice pod Stražištěm trvá období se sněžením od 1. listopadu do 

27. dubna. Období se sněhovou pokrývkou může trvat v průměru asi 143 dní, ale jen asi v 53 

% dní tohoto období sněhová pokrývka skutečně leží. V nadmořských výškách nad 600 m 

jsou v drsnějším klimatu tato období výrazně delší a zasahují hlouběji do přechodných 

ročních období. Výška sněhové pokrývky je v průměru nejvyšší v lednu a únoru, kdy 

dosahuje asi 20 cm. Maximální výška byla naměřena 21. února 1947 v Útěchovicích pod 

Stražištěm a činila 66 cm (Čech, Šumpich, Zabloudil a kol., 2002).

Takzvané velké vegetační období, které je limitované nástupem průměrných denních teplot 

nad 5 ˚C na jaře a jejich ukončením na podzim, trvá v této oblasti kolem 200 dnů v průměru 

od 3. až 12. dubna do poslední říjnové dekády. Malé vegetační období (průměrná denní 

teplota 10 ˚C a vyšší) trvá přibližně 150 dnů, od prvé květnové dekády do konce září (Daněk, 

2004).

Celá oblast je značně větrná díky své absolutní výšce, což má své nepříjemné důsledky na 

krajinu a hospodářské aktivity člověka v ní (větrná eroze půdy, polomy, vývraty, sněhové 

návěje a závěje apod.). Za hlavní převládající proudění vzduchu je považováno proudění ZJZ 

a Z směrů (Čech, Šumpich, Zabloudil a kol., 2002).

Průměrná délka slunečního svitu se na území Pacovska pohybuje mezi 1600 – 1800 hodin 

ročně (Daněk, 2004). V terénních depresích je častý výskyt teplotních inverzí doprovázených 

kondenzačními jevy (Kolektiv autorů, 2000).



2.6  Hydrologická charakteristika

Pacovsko patří k úmoří Severního moře, kam se vody z tohoto regionu dostanou přes Vltavu a 

následně Labe. Povodí Vltavy na území Pacovska lze dále rozdělit podle příslušnosti do 

povodí jejích přímých přítoků. Většina toků tvoří povodí Sázavy, podpovodí Želivky (Želivka 

je levostranný přítok Sázavy). Nejdůležitějším tokem je říčka Trnava, která ústí zleva do 

Želivky. Jen malá část v okolí Sudkova Dolu a Bezděčína je odvodňovaná potokem Bělá a 

katastrální území Moudrov s odtokem do Černovického potoka, spadá do povodí Lužnice 

(Daněk, 2004).

Na daném území se nachází několik menších vodních toků, které se vlévají do významnějších 

toků tohoto území, jako jsou: již zmiňovaná Trnava, dále Kejtovský potok, Novodvorský 

potok, Barborka a Huťský potok (dle ústního sdělení: Veselý, 2010).

Na Pacovsku se také nachází celá řada spíše menších rybníků, které dohromady zaujímají 

plochu přibližně 46 ha. Největšími rybníky jsou Ovčínský (cca 7 ha) u obce Dvořiště a Valcha 

(cca 6 ha) u obce Cetoraz (dle ústního sdělení: Veselý, 2010).

Na daném území se nacházejí malé zdroje podzemní vody (studny, pramenní jímky) 

s nevelkou vydatností, které slouží pro místní zásobování vodou. Jako příklad lze uvést 

pramen minerální vody, který se nachází 0,5 km JZ od vrcholu Stražiště a zásobuje tyto obce: 

Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška a Bratřice (dle ústního sdělení: Veselý, 2010).

2.7  Botanická charakteristika

Pacovsko náleží z hlediska zonace celoevropské vegetace a květeny do temperátního 

(mírného) pásma, a to do květenné oblasti středoevropské (Čech, Šumpich, Zabloudil a kol., 

2002). Celá oblast náleží k Pelhřimovskému bioregionu. Podle fytogeografického členění 

patří dané území k Českomoravskému mezofytiku (Mesophyticum – Massivi bohemici). 

Převážná většina území je součástí fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina 

(Daněk, 2004).

Vzhledem k malé pestrosti geologického podloží, vyrovnanosti klimatických podmínek a 

tvaru georeliéfu je květena Pacovska relativně chudá. Podobně i charakter vegetace 

pahorkatiny a mírně zvlněné vrchoviny nepřekypuje rozmanitostí. Přesto se zde nalézají 

pozoruhodná rostlinná společenstva, zvláště luční a mokřadní (Čech, Šumpich, Zabloudil a 

kol., 2002).



Potenciální přirozená vegetace území je tvořena převážně bikovými bučinami svazu Luzulo-

Fagion (Neuhäuslová, 1998). Druhové složení těchto porostů je velice chudé, bylinné patro 

občas úplně chybí. Kromě buku lesního (Fagus sylvatica) se v dřevinném patru vyskytuje 

autochtonní smrk ztepilý (Picea abies) a ohrožená jedle bělokorá (Abies alba). Poměrně 

vzácné jsou květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion (především asociace Dentario 

enneaphylli-Fagetum). V relativně teplejších polohách se nalézají acidofilní doubravy svazu 

Genisto germanicae-Quercion. Ve stromovém patru převládá dub letní (Quercus robur) a dub 

zimní (Quercus petraea), bylinné patro tvoří acidofilní a mezofilní lesní druhy - třtina 

rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika bělavá (Luzula luzuloides) aj. (Čech, Šumpich, 

Zabloudil a kol., 2002).

V nivách větších vodních toků se dosud vyskytují zbytky olšin, převážně svazu Arunco 

sylvestris-Alnetum glutinosae. V dřevinném patru olšin dominuje olše lepkavá (Alnus 

glutinosa) spolu s olší šedou (Alnus incana) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Keřové 

patro bývá obvykle dobře vyvinuto, tvoří je např. krušina olšová (Frangula alnus), kalina 

obecná (Viburnum opulus) a další. V bylinném patru se vyskytuje řada vlhkomilných druhů 

jako řeřišnice hořká (Cardamine amara), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), 

škarda bahenní (Crepis paludosa), vrbina hajní (Lysimachia nemorum) aj. (Daněk, 2004).

Plocha lesů je cca 72 km2, což představuje přes 30 % území. V dnešní době je lesní vegetace 

tvořena převážně smrkovými monokulturami s chudým bylinným patrem představovaným 

především metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), kapradí širolistou (Dryopteris dilatata) a 

typickou borůvkou černou (Vaccinum myrtillus). Roztroušeně jsou zachovány zbytky 

přípotočních a prameništních olšin, většinou ve velmi malém rozsahu. Acidofilní doubravy se 

zachovaly jen v silně pozměněných náznacích v některých polních remízech (Daněk, 2004).

Náhradní nelesní vegetace vcelku odpovídá společenstvům luk a pastvin, běžných pro většinu 

Českomoravské vrchoviny. Typické jsou mokré pcháčové louky svazu Calthion na živnějších 

stanovištích v okolí menších vodních toků. Z charakteristických druhů je možno uvést 

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), pomněnku hajní (Myosotis nemorosa), 

skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus) a řadu dalších. Mezofilní luční vegetace je tvořena 

společenstvy svazu Arrhenatherion, na sušších stanovištích jsou charakteristická 

krátkostébelná společenstva svazu Violion caninae s ostřicí bledavou (Carex pallescens), 



bedrníkem obecným (Pimpinella saxifraga), vítodem obecným (Polygala vulgaris), 

mateřídouškou věnčitou (Thymus pulegioides)   a violkou psí (Viola canina) (Čech, Šumpich, 

Zabloudil a kol., 2002).

Vodní vegetace je výrazně ovlivněna intenzívním hospodařením na rybnících. Přesto se zde 

můžeme dosud ojediněle setkat s druhy jako je lakušník vodní (Batrachium aquatile), 

bublinatka jižní (Utricularia australis) nebo šípatka střelolistá (Sagittaria sagitiifolia). 

V lesních rybníčcích se ojediněle vyskytují porosty rdestů (Potamogeton sp.). Na březích 

rybníků se vyskytují charakteristická společenstva vysokých ostřic svazu Caricion rostratae a

Caricion gracilis. Poměrně vzácně lze na některých zanesených rybnících nalézt porosty 

boreálního ďáblíku bahenního (Calla palustris), které patří do asociace Callaetum palustris

(Čech, Šumpich, Zabloudil a kol., 2002).

Na Pacovsku se uplatňují rostlinné druhy typické pro středoevropský fytochorotyp, tj. druhy 

lesní, např. olše lepkavá (Alnus glutinosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), vrbina penízková (Lysimachia nummularia) a mnohé další. 

Vcelku výrazně se uplatňují druhy subatlantského fytochorotypu jako medyněk měkký 

(Holcus mollis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica). V okolí Hořepníku se vyskytuje na 

písčitých půdách i trávnička obecná (Armeria vulgaris). Z mokřadních boreálních druhů lze 

jmenovat například vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), ďáblík bahenní (Calla palustris), 

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Ve stinných vlhkých smrčinách roste plavuň 

pučivá (Lycopodium annotinum) a vzácně vranec jedlový (Huperzia selago). Termofyty se 

zde prakticky nevyskytují (Daněk, 2004).

2.8  Ochrana přírody

Ochranou přírody rozumíme soubor opatření, která vedou k zachování ekologické stability a 

reprodukci přírodních zdrojů, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás. 

Ochranu přírody řeší Česká republika soustavou právních norem, které upravují činnost 

člověka ve vztahu k životnímu prostředí. Pro ochranu přírody má zásadní význam zákon o 

ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.) a navazující vyhlášky. Jednou z nejúčinnějších 

forem ochrany přírody je důsledná územní ochrana nejcennějších ploch (Kolektiv autorů, 

2000).



Ochrana přírody nemá na území Pacovska dlouhou tradici, až do počátku 90. let byla zcela 

mimo zájem. Od roku 1985 zde sice existovalo jedno zvláště chráněné území Údolí potoka u 

Dolské myslivny v katastrálním území Vyklantice, avšak jen v nejnižší tehdejší kategorii 

ochrany – chráněný přírodní výtvor. Navíc v něm nebyl prováděn žádný management, což 

spolu s vyloučením hospodaření téměř zapříčinilo vymizení druhů, tvořících předmět ochrany 

(Daněk, 2004).

Teprve v roce 1992 zde vznikla další tři chráněná území: přírodní památky – Rašeliniště u 

Vintířova, Kejtovské louky a U Bezděčína. Údolí potoka u Dolské myslivny získalo v tomtéž 

roce statut přírodní rezervace.

2.8.1  Kejtovské louky

Čech, Šumpich, Zabloudil a kol. (2002) uvádí, že se tato přírodní památka nachází 

v katastrálním území Šimpach a Věžná. Výměra tohoto území je 3,2 ha, nadmořská výška 

535-540 m n. m. 

Vlhké rašelinné louky potoční nivy představují pestrou mozaiku společenstev svazů Calthion 

a Caricion fuscae. Maloplošně se vyskytují ostřicovo-rašeliníkové porosty. Z ohrožených a 

vzácných rostlinných druhů se zde vyskytují vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis), bařička bahenní (Triglochin palustre), tolije bahenní 

(Parnassia palustris), ostřice dvoumužná (Carex diandra), kozlík dvoudomý (Valeriana 

dioica), zábělník bahenní (Comarum palustre), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium), violka bahenní (Viola palustris), čertkus luční (Succisa pratensis) a starček 

potoční (Tephroseris crispa). 

Přirozeně meandrující tok Kejtovského potoka je doprovázen typickou přípotoční olšinou 

s olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou křehkou (Salix fragilis) a střemchou obecnou (Padus 

avium).

Vlhké části luk nebyly v minulosti delší dobu obhospodařovány. K zajištění další existence 

ohrožených rostlinných společenstev je od roku 1996 prováděno pravidelné kosení vlhkých 

luk s odklizením biomasy a odstraňování náletových dřevin.

2.8.2  Rašeliniště u Vintířova

Čech, Šumpich, Zabloudil a kol. (2002) uvádí, že se tato přírodní památka nachází 

v katastrálním území Vintířov. Výměra tohoto území je 6,71 ha, nadmořská výška 602-624 m 

n. m.



Vegetace je tu navzdory značným antropickým zásahům v minulosti poměrně pestrá. 

Odtěžená místa s vyšší hladinou podzemní vody, místně i s mělkými tůňkami, jsou pokryta 

členitou mozaikou fytocenologicky nevyhraněných a sukcesně raných stadií mokřadních 

společenstev s dominujícími sítinami (Juncus sp.), ostřicí prosovou (Carex panicea), ostřicí 

ježatou (Carex echinata), ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), rašeliníky (Sphagnum sp.) a 

rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). 

Jen místy jsou zachovány fragmenty původních společenstev vlhkých rašelinných a 

mokřadních luk, především svazů Calthion a Caricion fuscae, kde rostou prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis), violka bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium), starček vodní (Senecio aquaticus), čertkus luční (Succisa pratensis) aj. 

Na sušších místech se nalézají společenstva svazu Violion caninae, ve kterých se vyskytují 

hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a všivec ladní (Pedicularis sylvatica). 

Centrální část lokality poměrně rychle zarůstá náletem dřevin, především olše lepkavé (Alnus 

glutinosa) a krušiny olšové (Frangula alnus). Pro další existenci světlomilných rašeliništních 

společenstev zde bylo zahájeno postupné odstraňování dřevin na nejcennějších plochách. Část 

vlhkých luk je pravidelně kosena.

2.7.3  U Bezděčína

Tato přírodní památka se nachází v katastrálním území Obrataň. Výměra tohoto území je 2,95 

ha, nadmořská výška 614-630 m n. m.

Čech, Šumpich, Zabloudil a kol. (2002) uvádí, že je současná vegetace tvořena společenstvy 

prameništních olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae s charakteristickým bylinným 

patrem. Tomuto společenstvu dobře odpovídají porosty ve východní části území. V západní 

části se nachází iniciální olšina, vzniklá zřejmě spontánní sukcesí na opuštěných vlhkých

loukách. V dřevinném patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), významně je zastoupen 

smrk ztepilý (Picea abies) a vtroušena je bříza bělokorá (Betula pendula). Na lokalitě roste 

v početné populaci bledule jarní (Leucojum vernum), z dalších druhů se zde vyskytují 

prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), řeřišnice hořká (Cardamine amara), ostřice 

lesní (Carex sylvatica), ostřice řídkoklasá (Carex remota), krabilice chlupatá (Chareophyllum 

hirsutum), škarda bahenní (Crepis paludosa), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kozlík 

výběžkatý (Valeriana excelsa), violka bahenní (Viola palustris) aj.



Předmětem ochrany je enkláva prameništních a iniciálních olšin s hojnou bledulí jarní 

(Leucojum vernum) v bylinném patře. V roce 1998 bylo uskutečněno dílčí prosvětlení porostu 

a částečné potlačení smrku.

2.8.4  Údolí potoka u Dolské myslivny

Čech, Šumpich, Zabloudil a kol. (2002) uvádí, že se tato přírodní rezervace se nachází 

v katastrálním území Vyklantice. Výměra tohoto území je 5,90 ha, nadmořská výška 578-608 

m n. m.

Louky na dně údolí bezejmenného potoka (zdrojnice Martinického potoka) se rozkládají na 

severním svahu kóty Stražiště (744,2 m n. m.), 2 km západně od obce Vyklantice.

V nivě potůčku, jenž pramení v lesním komplexu Stražiště, zůstala zachována pestrá mozaika 

ohrožených rostlinných společenstev vlhkých rašelinných luk. V nejvlhčích částech potoční 

nivy jsou vyvinuty ostřicové louky svazu Caricion fuscae a pcháčové louky svazu Calthion. 

Dále se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky svazu Molinion, zastoupené především 

jejich mladšími (zarůstacími) stádii s dominujícím bezkolencem modrým (Molinia caerulea). 

Na svazích údolí pak tyto porosty přecházejí ke společenstvům mezofilních luk svazu 

Arrhenatherion, na nejsušších místech jsou vyvinuta krátkostébelná společenstva svazu 

Violion caninae. Místně je vytvořen nálet dřevin a okrajově zasahují společenstva 

přípotočních olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Z ohrožených a vzácnějších druhů 

rostlin se zde vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), 

starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), violka 

bahenní (Viola palustris), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a další. 

Na sušších stanovištích druhově bohatších lesních lemů rostou například prvosenka jarní 

(Primula veris) a jetel horský (Trifolium montanum).

Vlhké louky byly dlouhodobě ponechány ladem. Od roku 1992 je pravidelně prováděno 

kosení vlhkých a mezofilních luk, spojené s odklízením biomasy. Průběžně se likvidují 

nežádoucí náletové dřeviny.

2.8.4  Významné krajinné prvky

V současné době existuje na Pacovsku, mimo uvedená zvláště chráněná území, 10 

registrovaných významných krajinných prvků – Vstavačová louka v Kateřinkách 

v katastrálním území Vyklantice, Zámecký park v Lukavci, Park Antonína Sovy a Zámecký 

Park v Pacově, Skalice v katastrálním území Kámen, Na Jezerech v katastrálním území 



Cetoraz, Rybník Utopenec v katastrálním území Mezilesí, Rybník Stupník v katastrálním 

území Čáslavsko, U Musilova mlýna v katastrálním území Lukavec a V Brazích 

v katastrálním území Pošná (Daněk, 2004).

V těchto významných krajinných prvcích se vyskytují některé chráněné druhy rostlin, jako 

např. bledule jarní (Leucojum vernum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije 

bahenní (Parnassia palustris).

2.8.5  Památné stromy Pacovska

Habr obecný (Carpinus betulus) v Pacově

Návštěvníci pacovského zámeckého parku si jistě povšimli nápadného torza stromu s několika 

přízemními větvemi plazícími se po trávníku v severovýchodní části parku. Je to památný 

strom - ,,Habr v Pacově“. Byl zřejmě vysazen jako okrasný strom při tvorbě parku. Péčí 

zahradníků a vhodným teplejším mikroklimatem ve městě se dožil dnešního stáří, které je 

odhadováno asi na 200 let. Tak se jedná o nejstarší habr nejen na Pacovsku, ale na celém 

území pelhřimovského okresu. Dnes je zbytek jeho kmene vysoký asi 1 m, celková výška 

stromu činí 8 m a šířka jeho koruny 28 m. Některé plazivé větve samostatně zakořeňují.

Strom byl sledován od počátku devadesátých let, kdy na jeho význam upozornili někteří 

pacovští občané. Za památný strom byl zdejším městským úřadem vyhlášen v roce 1996 a byl 

zapsán do ústředního seznamu pod číslem 304006.1/1. Současný stav vyžaduje odborné 

ošetření (Kolektiv autorů, 2007).

Lípa srdčitá (Tilia cordata) v Lukavci

,,Lípa v Lukavci“ stojí, jak naznačuje již název, v obci Lukavec – přímo na náměstí vedle 

kostela. A přesto, že v jejím okolí je značný provoz, daří se jí evidentně dobře. Za dvanáct let, 

co ji ochrana přírody sleduje, ztloustla o celého půl metru. Obvod jejího kmene, měřený ve 

výšce 130 cm nad zemí, kde se stromy obvykle měří, je dnes 360 cm, výška 17 m a šířka její 

koruny 13 m. Na kmeni jsou typické boulovité výrůstky. Věk stromu je odborníky odhadován 

asi na 360 let. 

Vyhlášena za památný strom byla v roce 1997 Městským úřadem Pacov a byla zapsána do 

ústředního seznamu pod číslem 304060.1/1. Roku 2002 bylo odbornou firmou, působící pod 

ČSOP Vlašim, provedeno její ošetření. Ačkoli se, vzhledem k dobrému stavu stromu, jednalo 

spíše jen o kosmetické úpravy, rozhodně to lukavecké lípě prospělo (Kolektiv autorů, 2007).



Tis červený (Taxus baccata) v Proseči

V parku před zámkem v Proseči u Pošné roste velice zajímavý památný strom - ,,Tis 

v Proseči“. I když je tis červený (Taxus baccata) jednoznačně naší domácí dřevinou, byl ve 

volnosti prakticky vyhuben.

Tis v Proseči je starý 200 až 250 let. Ačkoliv je to stáří jistě úctyhodné, u tisu to zase tak 

mnoho není, protože se jedná o dlouhověký druh, dožívající se běžně přes 500 let věku. 

Výška prosečského tisu je 9 m, šířka koruny je 12 m. O síle kmene se nedá hovořit – jedná se 

vlastně o srostlici čtyř kmenů.

Za památný strom byl vyhlášen Městským úřadem v Pacově, roku 1997 na základě starších 

údajů a v ústředním seznamu je zapsán pod číslem 304007.1/1. (Kolektiv autorů, 2007).

Rerychův buk – buk lesní (Fagus sylvatica)

Tento buk roste na hrázi lesního rybníka poblíž Proseče u Pošné. Dostal jméno ,,Rerychův 

buk“, k uctění památky bývalého obyvatele nedaleké hájenky Osvaldy Rerycha, který za 

války ukrýval sovětské uprchlíky z německého zajetí a po válce se pak jen díky zásahu 

jednoho z nich, nestal obětí komunistické persekuce.

V době vyhlášení za památný strom, v roce 1996, měl tento buk lesní (Fagus sylvatica), 

obvod kmene 445 cm, výšku 32 m a šířku koruny 22 m. O tom všem už dnes musíme bohužel 

hovořit v minulém čase. Vichřice dne 26. října 2002 srazila jeho vznosnou korunu a ze stromu 

zbylo pouze duté torzo, vysoké přibližně 2 metry. I toto torzo však dosud upomíná na krásu a 

mohutnost stromu, proto nebyla ochrana zrušena a zbytek kmene zůstává dál památným 

stromem, zapsaným v ústředním seznamu pod číslem 304055.1/1. (Kolektiv autorů, 2007).

Vyklantická lípa – lípa srdčitá (Tilia cordata)

Tento památný strom stojí v centru obce Vyklantice – u obchodu, nedaleko zámku. Je vysoký 

přibližně 25 m a starý asi 300 let. Především obvod kmene je úctyhodný – 565 cm. 

Tento strom hlavně čeká na finanční prostředky na údržbu, je totiž v dosti špatném stavu. 

Protože roste uprostřed vsi, byl během své existence vystaven nejrůznějším zásahům, které 

mu na zdraví rozhodně nepřidaly. V minulosti došlo k odlomení jedné ze šesti kosterních 

větví. Asfalt dnes sahá až téměř ke kořenovým náběhům, ke kmeni těsně přiléhá kamenná 

ohradní zídka. Vyklantická lípa byla vyhlášena památným stromem roku 2005, nyní již čeká 

na přidělení evidenčního čísla ústředního seznamu ochrany přírody (Kolektiv autorů, 2007).



Hradní buk – buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica f. purpurea)

Tento památný strom je možno vidět v zámecké zahradě v Kámeně. Obvod jeho kmene je 307 

cm, výška 20 m. Podle dochovaných historických dokumentů je starý okolo 200 let. Jako 

památný strom je zapsán v ústředním seznamu od roku 2001 pod číslem 304067.1/1. Na jeho 

význam tenkrát poukázal správce hradu (Kolektiv autorů, 2007).

Kámenský cypřišek – cypřišek Nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis)

,,Kámenský cypřišek“ najdeme, jak už název naznačuje, v obci Kámen, v zahradě státního 

hradu. Roste tam v trávníku na jižním parteru, pod amfibolitovou skálou. Odhadované stáří je 

asi 200 let. Dnes je cypřišek vysoký 15 m, má dva kmeny, jeden s obvodem 96 a druhý 107 

cm. Šířka koruny je 3 m. 

Památným stromem byl prohlášen na popud pana kastelána v roce 2001 a zapsán je 

v ústředním seznamu pod číslem 304068.1/1. Přes svůj požehnaný věk je díky odborné péči 

místních zahradníků ve výborném zdravotním stavu (Kolektiv autorů, 2007).

Václavovy lípy – lípy velkolisté (Tilia platyphyllos)

Uprostřed zemědělského pozemku u pietního kříže mezi obcemi Útěchovice pod Stražištěm a 

Velkou Chyškou stojí dva památné stromy, lípy velkolisté. Jejich výška nebyla dosud 

změřena, obvod kmene jedné je 165 cm, druhé 245 cm. Jejich stáří je také nezjištěno. Jako 

památné stromy byly vyhlášeny roku 2006 a nyní již čekají na přidělení evidenčního čísla 

ústředního seznamu ochrany přírody (Kolektiv autorů, 2007).

Lípa v Ovčíně – lípa srdčitá (Tilia cordata)

Tato lípa se nachází u křižovatky silnic na Velkou Rovnou a Pojbuky. Lípu s obvodem kmene 

520 cm, výškou 25 m a šířkou koruny 20 m, nelze v krajině přehlédnout. Stáří stromu je 

odhadováno na 500 let. Od doby vyhlášení za památný strom (roku 1996) postihly tuto lípu 

zdravotní problémy – houbové choroby. V roce 2002 již měla několik kosterních větví 

proschlých a v roce 2006 byl již suchý téměř celý vrcholek. Naštěstí se podařilo získat peníze 

na urychlený zásah. Jeho provedení se ujala odborná firma Wisteria, která má s touto 

problematikou bohaté zkušenosti. Dnes tedy vypadá Lípa v Ovčíně poněkud méně honosně 

než dříve, ale léčba byla, zdá se, úspěšná. S jistotou to ovšem bude možno prohlásit až za pár 

let. V ústředním seznamu je zapsána pod číslem 304056.1/1 (Kolektiv autorů, 2007). 



2.9  Historie botanického výzkumu Pacovska

Pacovsko stálo po dlouhou dobu stranou zájmu botaniků, dlouhou dobu byly k dispozici 

pouze starší literární údaje. Významnějším floristickým materiálem se stala práce Čáberova 

(1969), ve které jsou ojedinělé údaje z Pacovska. Dále floristický příspěvek Slavíkové a 

Slavíka (1964), týkající se květeny okolí obcí Cetoraz a Zhořec. Teprve Slavíkova práce 

(1974) přinesla soubornější údaje o květeně oblasti jižně od Pacova (Chán, 1978).

Vzhledem k neuspokojivému stavu znalostí o květeně této části Českomoravské vysočiny 

rozhodlo v roce 1973 vedení Jihočeské pobočky ČSBS při ČSAV v Českých Budějovicích 

podniknout kolektivní floristický výzkum území východně od Pacova. Tato oblast byla 

zvolena po dohodě s RNDr. Bohumilem Slavíkem CSc., který v té době studoval květenu 

území západně od Pacova. Zvolená oblast byla vymezena plochou osmi kvadrantů 

středoevropské mapovací sítě (Slavík, 1971). Výzkum prováděný členy pobočky probíhal 

v letech 1973 až 1976 a byl uskutečněn tímto pracovním kolektivem: V. Chán, J. Kaisler, R. 

Kurka, R. Slaba a J. Vaněček. Několika exkurzí se zúčastnil A. Rak (Chán, 1978). Tento 

výzkum byl posledním cíleným v této oblasti (Daněk, 2004).

V posledních letech se důkladnějšímu sledování flory Pacovska věnuje pracovník 

havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny Ing. L. Čech, který mi poskytl některé 

ústní i rukopisné údaje, které se vztahují ke květeně Pacovska.

Mezi současnými znalci místní flory nelze opomenout M. Daňka, pracovníka Městského 

úřadu Pacov, odboru životního prostředí, který mi také poskytl mnoho cenných informací o 

květeně Pacovska.



3.  Dotazníkové šetření

Dotazník byl vytvořen na základě zásad uvedených v publikaci Jiřího Pelikána Základy 

empirického výzkumu pedagogických jevů pro učitele přírodopisu a biologie regionu 

Pacovska. Úplné znění dotazníku je uvedeno v příloze.

3.1  Cíle dotazníkového šetření

1. Zjistit míru oblíbenosti systému rostlin u učitelů základních škol a gymnázií regionu 

Pacovska.

2. Zjistit nejčastější nedostatky ve znalostech žáků ohledně systému rostlin a v čem 

učitelé spatřují možné příčiny těchto nedostatků. 

3. Zjistit, jestli některé vyučovací hodiny systému rostlin probíhají přímo v přírodě.

4. Zjistit, zda mají učitelé přírodopisu (biologie) základních škol a nižších ročníků 

víceletých gymnázií Pacovska zájem o regionálně zaměřené výukové materiály pro 

výuku systému rostlin (power-pointové prezentace, pracovní listy pro žáky, náměty na 

laboratorní cvičení...). 

Tyto výukové materiály by pomohly učitelům přírodopisu (biologie) žáky vhodným 

způsobem motivovat a vést je k lepšímu osvojení a upevnění učiva. Tím by tyto 

materiály mohly redukovat případné formalizmy ve znalostech žáků.

3.2  Respondenti dotazníkového šetření

Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni učitelé přírodopisu (biologie) základních škol a 

nižších ročníků víceletých gymnázií regionu Pacovska: 

1. Základní škola Za Branou Pacov

2. Základní škola Náměstí Pacov

3. Základní škola Lukavec

4. Základní škola Hořepník

5. Gymnázium Pacov

Dotazníky vyplnilo celkem 14 učitelů přírodopisu (biologie) výše uvedených škol. Tento 

počet se může zdát nízký, jde skutečně o všechny učitele přírodopisu (biologie) daného 

regionu, tedy 100% vzorek, tudíž je dotazníkové šetření zcela relevantní.



3.3  Hypotézy dotazníkového šetření

Stanovila jsem celkem tři hypotézy dotazníkového šetření, které vyplývají z předběžného 

průzkumu, který jsem provedla na školách během své praxe na ZŠ a SŠ  a dále při návštěvách 

zbylých škol, kdy jsem s učiteli přírodopisu (biologie) vedla rozhovory na téma systém 

rostlin.

V jednotlivých hypotézách uvádím vždy konkrétní počet učitelů, a to právě kvůli nízkému 

počtu respondentů, kde by jakékoliv statistické či procentuální zpracování nemělo žádný 

(vypovídající) význam.

H1: Více než 8 ze 14 učitelů uvádí jako nejzávažnější nedostatek ve znalostech systému 

rostlin neschopnost jejich poznávání v přírodě.

H2: Více než 7 ze 14 učitelů uvádí, že nemá k dispozici dostatek vhodných, regionálně 

zaměřených, výukových materiálů, z čehož následně vyplývají příčiny vědomostních 

nedostatků žáků.

H3: Více než 10 ze 14 učitelů má zájem o regionálně zaměřené výukové materiály pro výuku 

systému rostlin.

3.4  Výsledky dotazníkového šetření

Nyní postupně uvedu jednotlivě vyhodnocené otázky daného dotazníku. V některých 

otázkách mohli učitelé uvést více odpovědí, tudíž je součet jednotlivých odpovědí větší než 

celkový počet respondentů.

Otázka č. 1: Výuka systému rostlin je Vámi v rámci ostatních biologických disciplín:

Graf 1: Vyhodnocení otázky č. 1



Výuka systému rostlin je pro tři učitele oblíbená, pro osm učitelů spíše oblíbená, pro tři 

učitele spíše neoblíbená. Žádný z učitelů neuvádí možnost, že by pro něj byl systém rostlin 

výslovně neoblíbený.

Otázka č. 2: Učebnice přírodopisu (botaniky), se kterými ve škole pracujete (níže uveďte 

titul/y), obsahují dostatečné množství výstižných obrázků a fotografií rostlin, které jsou 

typické pro region Pacovska.

Graf 2: Vyhodnocení otázky č. 2

Žádný z učitelů neuvádí, že učebnice přírodopisu (botaniky) obsahují dostatečné množství 

výstižných obrázků a fotografií rostlin, které jsou typické pro region Pacovska. Osm učitelů 

uvádí, že spíše ano, šest učitelů spíše ne. Všichni učitelé mají k dispozici učebnice, které 

obsahují obrázky (fotografie) alespoň některých rostlin regionu Pacovska. 

Učitelé s žáky pracují s těmito tituly učebnic: Přírodopis 7 (Fraus), Přírodopis pro 7. ročník 

ZŠ (SPN), Přírodopis pro 7. ročník ZŠ (Scientia), Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna), 
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Biologie pro gymnázia (Jelínek, Zicháček). Ani na jedné z uvedených škol žáci nepracují 

s pracovními sešity.

Učitelé měli uvést tituly používaných učebnic z toho důvodu, abych se dozvěděla, s jakými 

materiály při hodinách pracují (jaké materiály mají k dispozici žáci). 

Otázka č. 3: Jako nejzávažnější nedostatek ve znalostech systému rostlin u žáků spatřujete: 

(možno uvést více odpovědí)

Graf 3: Vyhodnocení otázky č. 3

Dva učitelé nespatřují žádné závažné nedostatky ve znalostech systému rostlin. Dvanáct 

učitelů uvádí jako nejzávažnější nedostatek neschopnost poznávat rostliny v přírodě, čtyři 

učitelé navíc uvádí, že si žáci neuvědomují význam rostlin v přírodě a jejich využití 

člověkem. Žádný z učitelů neuvádí jiné nedostatky.

Otázka č. 4: Pokud u žáků shledáváte určité vědomostní nedostatky ohledně systému rostlin, 

v čem spatřujete jejich možnou příčinu/y? (možno uvést více odpovědí)

Graf 4: Vyhodnocení otázky č. 4
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Osm učitelů uvádí jako možnou příčinu vědomostních nedostatků žáků v systému rostlin 

skutečnost, že oproti jiným biologickým disciplínám je systém rostlin pro žáky nezajímavý. 

Sedm učitelů vidí tuto příčinu v nedostatku obrázků rostlin, které obsahují učebnice, se 

kterými žáci pracují. Žádný z učitelů neuvádí možnost, že i pro ně je systém rostlin spíše 

neoblíbený, tudíž nemotivují žáky tak, jak by měli. Osm učitelů dodává, že nemá k dispozici 

vhodnou, regionálně zaměřenou didaktickou pomůcku, která by jim tento stav pomohla 

změnit.

Otázka č. 5: Probíhají některé Vaše vyučovací hodiny systému rostlin v přírodě?

Graf 5: Vyhodnocení otázky č. 5

Osm učitelů uvádí, že systém rostlin mají ve školním vzdělávacím plánu (ŠVP) začleněn tak, 

aby mohli naučit žáky poznávat rostliny přímo v přírodě. Šest učitelů uvádí, že do přírody s 

žáky nechodí, rostliny nosí do hodiny natrhané nebo je žákům ukazují na obrázcích.
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Otázka č. 6: Měl/a byste zájem, pro výuku systému rostlin, o nějaké, regionálně zaměřené 

didaktické pomůcky (výukové materiály), které by Vám pomohly motivovat žáky a žákům 

sloužily k lepšímu osvojení a upevnění učiva?

Graf 6: Vyhodnocení otázky č. 6

Čtrnáct učitelů (tedy všichni učitelé) má zájem o regionálně zaměřené výukové materiály 

(didaktické pomůcky) pro výuku systému rostlin, které jim pomohou motivovat žáky a žákům 

poslouží k lepšímu upevnění a osvojení učiva. Žádný z učitelů neuvádí možnost, že je ve 

škole pro výuku systému rostlin, které jsou charakteristické pro region Pacovska, dostatek 

výukových materiálů. Všichni učitelé si jsou vědomi, že žákům nestačí pro výuku systému 

rostlin pouze učebnice.

3.5  Zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření

Z výše uvedeného vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývá, že se potvrdily všechny výše 

uvedené hypotézy.

3.6  Závěr dotazníkového šetření

Na základě výsledků dotazníkového šetření jsem vytvořila pro potřeby žáků a učitelů 

přírodopisu (biologie) základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia regionálně 

zaměřené výukové materiály pro výuku systému rostlin. 

Důraz jsem kladla především na vyobrazení rostlin (vlastní fotografie), které jsou 

charakteristické pro region Pacovska. Tyto fotografie by měly, spolu s hodinami přírodopisu 

(biologie) uskutečňovanými v přírodě, pomoci žákům lépe poznávat rostliny jejich okolí.
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Dále se zaměřuji na různé zajímavosti o daných rostlinách. Tyto zajímavosti by měly upoutat 

pozornost žáků a tím je správně motivovat k učení.

Dalším významným prvkem regionálně zaměřených výukových materiálů je zařazení 

vzácných a chráněných druhů, které se v daném regionu vyskytují. Vyzdvižen je především 

jejich význam a ochrana.



4.  Tvorba regionálně zaměřených výukových materiálů

Při vlastní tvorbě regionálně zaměřených výukových materiálů vycházím, mimo jiné, 

z požadavků RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Vzdělávací 

oblast Člověk a příroda, jehož součástí je i vzdělávací obor Přírodopis, uvádí: ,,...poskytnout 

vzdělávání, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek 

a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i 

ve světě...“ (RVP ZV, 2007). Konkrétně v učivu o systému rostlin je obsaženo: poznávání a 

zařazování daných zástupců běžných druhů nahosemenných a krytosemenných rostlin, využití 

hospodářsky významných zástupců. Patří sem i význam rostlin a jejich ochrana (RVP ZV, 

2007).

Učebnice, se kterými žáci pracují, jsou vytvořeny pro jakoukoli základní školu v České 

republice, tj. nejsou zaměřeny na žádný region, což je vcelku pochopitelné. Je pak na každém 

učiteli, jak žákům učivo, které je spjato s daným regionem, zprostředkuje. Proto jsem se 

rozhodla, že vytvořím pro výuku systému rostlin regionálně zaměřené výukové materiály. 

Zvolený region je region Pacovska, ve kterém bydlím, a ve kterém si přeji také vyučovat. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že o tyto výukové materiály je ze stran učitelů přírodopisu a 

biologie zájem.

Do výukových materiálů jsem zařadila především druhy, které jsou pro region Pacovska 

typické, častěji zastoupené. Dále druhy chráněné a vzácné. Proto se ve vytvořených 

výukových materiálech nevyskytuje například čeleď lilkovité či liliovité, které jsou uvedeny 

v učebnicích, s nimiž žáci pracují, ale na Pacovsku tyto čeledi nemají ve volné přírodě své 

zástupce, proto nejsou ve výukových materiálech zařazeny. 

Následuje výčet rostlinných čeledí a druhů, které byly určeny na základě floristického 

výzkumu a zařazeny do regionálně zaměřených výukových materiálů:

čeleď: borovicovité (Pinaceae)

smrk ztepilý (Picea abies)

jedle bělokorá (Abies alba)

modřín opadavý (Larix decidua)

borovice lesní (Pinus sylvestris)

borovice vejmutovka (Pinus strobus)



douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

čeleď: tisovité (Taxaceae)

tis červený (Taxus baccata)

čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

pryskyřník prudký (Ranunculus acris)

pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

orsej jarní (Ficaria verna)

blatouch bahenní (Caltha palustris)

sasanka hajní (Anemone nemorosa)

čeleď: brukvovité (Brassicaceae)

křen selský (Armoracia rusticana)

penízek rolní (Thlaspi arvense)

kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-

pastoris)

čeleď: růžovité (Rosaceae)

jahodník obecný (Fragaria vesca)

mochna husí (Potentilla anserina)

mochna nátržník (Potentilla erecta)

kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris)

růže šípková (Rosa canina)

trnka obecná (Prunus spinosa)

hloh obecný (Crataegus oxyacantha)

jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)

ostružiník (Robus)

maliník (Robus)

čeleď: bobovité (Fabaceae)

jetel luční (Trifolium pratense)

jetel plazivý (Trifolium repens)



vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus)

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

čičorka pestrá (Securigera varia)

vikev ptačí (Vicia cracca)

janovec metlatý (Cytisus scoparius)

trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

čeleď: miříkovité (Apiaceae)

mrkev obecná (Daucus carota)

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)

bolševník obecný (Heracleum sphondylium)

bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)

kostival lékařský (Symphytum officinale)

prlina rolní (Lycopsis arvensis)

pomněnka bahenní (Myosotis palustris)

hadinec obecný (Echium vulgare)

čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)

divizna malokvětá (Verbascum thapsus)

náprstník červený (Digitalis purpurea)

lnice květel (Linaria vulgaris)

krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa)

černýš hajní (Melampyrum nemorosum)

čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

hluchavka bílá (Lamium album)

hluchavka nachová (Lamium purpureum)

mateřídouška obecná (Thymus vulgaris)

zběhovec plazivý (Ajuga reptans)

černohlávek obecný (Prunella vulgaris)

máta dlouholistá (Mentha longifolia)



čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

sedmikráska chudobka (Bellis perennis)

podběl lékařský (Tussilago farfara)

devětsil lékařský (Petasites hybridus)

kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

heřmánek pravý (Matricaria recutita)

heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea)

vratič obecný (Tanacetum vulgare)

chrpa polní (Centauera cyanus)

chrpa luční (Centauera jacea)

řebříček obecný (Achillea millefolium)

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)

pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)

lopuch plstnatý (Arctium tomentosum)

pcháč bahenní (Cirsium palustre)

čeleď: kopřivovité (Urticaceae)

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

čeleď: brusnicovité (Vacciniaceae)

brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)

čeleď: třezalkovité (Hypericaceae)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

čeleď: jitrocelovité (Plantaginaceae)

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

jitrocel větší (Plantago major)

čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)

kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)



čeleď: zvonkovité (Campanulaceae)

zvonek rozkladitý (Campanula patula)

čeleď: svlačcovité (Convolvulaceae)

svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

čeleď: šťavelovité (Oxalidaceae)

šťavel kyselý (Oxalis acetosella)

čeleď: pryšcovité (Euphorbiaceae)

pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias)

čeleď: mákovité (Papaveraceae)

vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

čeleď: violkovité (Violaceae)

violka vonná (Viola odorata)

violka trojbarevná (Viola tricolor)

čeleď: prvosenkovité (Primulaceae)

drchnička rolní (Anagallis arvensis)

čeleď: štětkovité (Dipsacaceae)

štětka planá (Dipsacus fullonum)

čeleď: bezovité (Sambucaceae)

bez černý (Sambucus nigra)

čeleď: vřesovité (Ericaceae)

vřes obecný (Calluna vulgaris)

čeleď: bukovité (Fagaceae)

buk lesní (Fagus sylvatica)



dub letní (Quercus robur)

čeleď: lípovité (Tiliaceae)

lípa srdčitá (Tilia cordata)

čeleď: vrbovité (Salicaceae)

vrba jíva (Salix caprea)

topol osika (Populus tremula)

čeleď: břízovité (Betulaceae)

bříza bělokorá (Betula pendula)

olše lepkavá (Alnus glutinosa)

čeleď: jírovcovité (Aesculaceae)

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

čeleď: javorovité (Aceraceae)

javor mléč (Acer platanoides)

čeleď: amarylkovité (Amaryllidaceae)

sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

bledule jarní (Leucojum vernum)

čeleď: vstavačovité (Orchidaceae)

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

čeleď: árónovité (Araceae)

ďáblík bahenní (Calla palustris)

čeleď: orobincovité (Typhaceae)

orobinec širokolistý (Typha latifolia)

čeleď: lipnicovité (Poaceae)

bojínek luční (Phleum pratense)



psárka luční (Alopecurus pratensis)

srha říznačka (Dactylis glomerata)

Při tvorbě regionálně zaměřených výukových materiálů jsem čerpala informace z těchto 

materiálů:

1) AICHELE, D., GOLTE-BECHTLE, M. Co tu kvete? Euromedia Group, 2001.

2) ČABRADOVÁ, V. a kol. Přírodopis 7: učebnice pro základní školy             a 

víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005.

3) ČABRADOVÁ, V. a kol. Přírodopis 7: pracovní sešit pro základní školy    a 

víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005.

4) ČECH, L., ŠUMPICH, J., ZABLOUDIL, V. a kol. Chráněná území ČR, Jihlavsko.

Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2002.

5) DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha: UK 

v Praze – Pedagogická fakulta, 2003.

6) KOLEKTIV AUTORŮ. Památné stromy Pelhřimovska. Pelhřimov: SEV 

Mravenec, 2007.

7) KUBÁT, K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002.

8) KREMER, B. Stromy. Praha: Knižní klub, 2006.

9) SEIDL, D. Květiny. Praha: Rebo Productions CZ, 2004.

10) SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. 

Praha: UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2003.

Učebnice přírodopisu od nakladatelství Fraus jsem zvolila z toho důvodu, že svou koncepcí 

odpovídají požadavkům RVP ZV, respektují současné trendy ve výuce, podporují vytváření a 

rozvoj klíčových kompetencí žáků, posilují mezipředmětové vztahy.

4.1  Tvorba power-pointových prezentací

Pro potřeby učitelů druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia 

jsem vytvořila soubor power-pointových prezentací, které mohou vhodným způsobem 

doplňovat výuku systému rostlin a tím výrazně přispívat ke zvýšení její kvality. Všechny 

vytvořené power-pointové prezentace jsou součástí přílohy na CD.



Jednotlivé power-pointové prezentace jsou tříděné podle čeledí, které jsou typické pro region 

Pacovska. Pouze čtyři prezentace nejsou vytvořeny na základě určité čeledi. Jde o tyto 

prezentace:

1) Nahosemenné rostliny. V této prezentaci je uvedena stručná charakteristika 

nahosemenných rostlin a zástupců oddělení jehličnanů, které se na Pacovsku 

vyskytují.

2) Krytosemenné rostliny – listnaté dřeviny. Prezentace charakterizuje listnaté 

dřeviny jakožto zástupce různých čeledí typických pro region Pacovska.

3) Krytosemenné rostliny – další typické rostliny Pacovska. V prezentaci jsou 

rostliny různých čeledí, které se na Pacovsku vyskytují hojně, ale tvorba prezentací 

pro jednotlivé čeledi by neměla větší význam.

4) Chráněné rostliny. V prezentaci jsou uvedeny chráněné rostliny, které se na 

Pacovsku vyskytují.

Všechny vytvořené prezentace různým způsobem doplňují učebnice, se kterými mají možnost 

pracovat žáci na daných školách regionu Pacovska. Důraz je kladen především na vyobrazení 

charakteristických, vzácných a chráněných druhů rostlin, které se na Pacovsku vyskytují. 

Významným prvkem power-pointových prezentací je práce s prekoncepty žáků, která je 

zařazena ihned v úvodu každé této prezentace. Na prvním snímku každé prezentace jsou 

vyobrazeny některé rostliny, které zastupují vybranou čeleď. Žáci mají tyto rostliny poznat a 

říci, co o nich vědí. Je pochopitelné, že žáci na druhém stupni základní školy a nižších ročníků 

víceletých gymnázií mají již s některými rostlinami určité zkušenosti a znalosti. Těchto 

znalostí je třeba v plné míře využít, ty správné upevnit a obohatit, nepřesné či nesprávné 

znalosti napravit. Až po tomto úvodu se žáci dozvídají, do které čeledi dané rostliny patří a co 

je jejich společným znakem. Po krátké charakteristice dané čeledi následují vybrané druhy 

čeledi, které se na Pacovsku vyskytují. Důraz jsem především kladla na vlastní vyobrazení 

daného zástupce, a pokud to bylo možné, tak v jeho v různých podobách (např. u růže šípkové 

jsem vyobrazila květ, plod a hálky, které na ní můžeme spatřit). Dále jsem uváděla, v jakých

ekosystémech se dané druhy vyskytují, jaké životní podmínky preferují. U léčivých rostlin 

jsem uváděla jejich možné využití. Dále uvedené prezentace obsahují zajímavé informace o 

daných rostlinách. Tyto zajímavosti mají působit především na motivační složku u žáků, 

protože je dobře známo, že motivace výrazným způsobem usnadňuje a zefektivňuje proces 

učení (Hrabal, Man, Pavelková, 1989).



Aby si žáci uvědomovali, že každá rostlina má své latinské jméno, tak jsem za český název 

uvedla kurzívou do závorky i název latinský, který má pochopitelně pro žáky pouze 

informativní charakter. Žáci by si ale tímto způsobem měli osvojit správné užívání latinské 

nomenklatury, tj. rodové jméno psáno velkým písmenem, druhové jméno písmenem malým. 

Nomenklatura rostlinných druhů byla upravena podle: Kubát, K. a kol. Klíč ke květeně České 

republiky.

Na závěr každé power-pointové prezentace jsou zahrnuty ,,kontrolní otázky“, které by měly u 

žáků vyvolat zamyšlení nad danou čeledí. Zejména by si žáci měli uvědomit, které druhy 

z dané čeledi rostou v blízkosti jejich bydliště či školy a jaký význam tyto rostliny pro daný 

ekosystém mají. V tomto závěru jsou zmíněné i druhy, které člověk pěstuje ke svému užitku 

(např. ovocné dřeviny z čeledi růžovité nebo luštěniny z čeledi bobovité). 

V prezentacích jsem dodržovala zásady tvorby výukových prezentací. Všechny prezentace 

musí být pro žáky především názorné, proto jsem do nich začlenila dostatečné množství 

výstižných fotografií rostlin nebo jejich důležitých a významných částí (např. detailní 

vyobrazení květu bobovitých či hluchavkovitých rostlin). Dále jsem volila dostatečně velké 

písmo, prezentace jsem nezahlcovala textem, který by mohl žáky na druhém stupni základní 

školy a nižších ročnících víceletého gymnázia odradit, unavit či odpoutat pozornost od 

základních vlastností daných rostlin. Důležité pojmy jsem zvýrazňovala, některé fotografie 

doplňovala šipkami vedoucími od příslušného textu. 

Je jen na jednotlivých učitelích, jakým způsobem vytvořené power-pointové prezentace ve 

výuce využijí. Pochopitelně mohou text i fotografie různým způsobem upravovat tak, aby pro 

ně prezentace byly maximálně přínosné. I já jsem po jejich ověřování v praxi prováděla 

drobné úpravy. Pro potřeby žáků na nižších ročnících víceletého gymnázia může učitel daný 

text obohatit o další informace nebo další, méně časté či méně významné druhy rostlin 

Pacovska. Učitelé základních škol mohou naopak některý text redukovat. Záleží zkrátka na 

konkrétní třídě a konkrétních žácích.

Veškeré fotografie, které se v power-pointových prezentacích objevují, jsou mé vlastní. 

Rostliny jsem v přírodě zaznamenávala ve vegetačních sezónách 2008 a 2009. V první 

vegetační sezóně jsem si vytyčila lokality, které jsem v průběhu vegetačních sezón navštívila 

několikrát tak, abych zachytila jarní, letní a podzimní aspekt. O některých zajímavých a 

chráněných lokalitách na Pacovsku mě informoval pan Miloslav Daněk z odboru životního 

prostředí v Pacově. 



K určování rostlinného materiálu jsem používala tyto příručky: Klíč k úplné květeně ČSR 

(Dostál, 1954) a Klíč ke květeně České republiky (Kubát, 2002).

4.2  Tvorba pracovních listů

Pro potřeby žáků druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia jsem 

vytvořila soubor regionálně zaměřených pracovních listů, které do určité míry korespondují 

s vytvořenými power-pointovými prezentacemi. U žáků hrají tyto pracovní listy důležitou roli 

v procesu osvojování a upevňování učiva, kdy si žáci opakují probranou učební látku, a to 

také zábavnou formou. V pracovních listech jsou, mimo jiné, zahrnuty různé křížovky. 

Tajenky v sobě skrývají nějaký významný regionální pojem, který následně učitel s žáky 

rozvíjí. Jsou zde například ukryty přírodní památky Pacovska, významnější potoky, rybníky. 

Vždy nemusí jít nutně o pojem přírodovědný, v tajence může být například významný český 

básník, který se v Pacově narodil. Tím se tyto pracovní listy snaží rozvíjet mezipředmětové 

vztahy tak, jak to vyžaduje RVP ZV. Navíc se touto podporou mezipředmětových vztahů do 

práce aktivně zapojují i žáci, kteří jsou, například, spíše humanitně zaměření. 

Většina úloh je v pracovních listech vytvořena tak, aby jejich splnění žákům nezabíralo příliš 

času, respektive tak, aby se žáci nemuseli příliš rozepisovat. Takto zadané úlohy jsou dále 

výhodné ve snadné společné kontrole, která mnohdy šetří práci učiteli. Pokud jsou 

v pracovním listu nějaké obrázky, které mají žáci popisovat, tak jsou převedeny do stupně 

šedi, protože k žákům se tyto pracovní listy dostávají okopírované, tudíž na všech školách 

Pacovska v černobílé formě.

Některé úlohy v pracovních listech přesahují rámec stanoveného učiva, ale významným 

způsobem tak mohou prohlubovat a rozšiřovat znalosti žáků. Navíc jde, v naprosté většině 

těchto úloh, o zajímavé informace, které mohou žáky motivovat. Tyto zajímavosti jsou 

rozepisovány především v již zmiňovaných tajenkách. Z těchto důvodů bych doporučovala, 

aby si žáci z těchto pracovních listů vytvořili portfolio, které jim výrazně pomůže při 

následném učení. Navíc žákům zůstane i potom, co ve škole vrátí vypůjčené učebnice.

Další výhodou pracovních listů je, že se žáci v některých úlohách učí pracovat s textem, což 

je pro ně velice důležité a přínosné. 

Pracovní listy jsou pak pro učitele významnou zpětnou vazbou, která jim ukazuje, kde mají 

žáci největší problémy, v čem nejvíce chybují. Ukazují jim vlastně nedostatky žáků v jejich 



znalostech. Učitelé pak tedy vědí, ke kterým místům probíraného učiva je třeba se vrátit, 

čemu musí věnovat větší pozornost.

Uvedené pracovní listy mohou učitelé podle vlastního uvážení různě upravovat tak, aby byly 

pro jejich žáky ,,šité na míru“. Některé úlohy, např. již zmiňované tajenky, mohou učitelé 

dávat žákům za domácí úkol, což se mi při ověřování v praxi velmi dobře osvědčilo. Při 

hodině na takovéto úlohy většinou nezbývá čas, ale pro domácí práci jsou ideální. Žáci si při 

nich opakují to, co se v předchozích vyučovacích hodinách naučili. Navíc tyto tajenky 

vyžadují, aby žáci o jejím výsledku vyhledali požadované informace. Zadání úlohy pak zní: o 

výsledku tajenky najděte nějaké informace, nebo o výsledku tajenky se pokuste najít nějaké 

informace. Rozlišuji tedy mezi slovy najděte a pokuste se najít, protože o některých pojmech 

jsem v žádné literatuře ani na internetu informace nesehnala. Tyto informace mi ústně sdělili 

pracovníci odboru životního prostředí v Pacově. Například informace o rybnících či potocích 

Pacovska. 

Na následujících stranách uvádím vytvořené pracovní listy, jejichž autorská řešení jsou 

součástí přílohy. Příslušná čeleď je uváděna v záhlaví pracovních listů.



1] K daným obrázkům doplňte jména stromů:

   ......................................

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to znamená, že 

se nenacházejí v plodech. Semena jsou uložena v

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají přímo na 

vajíčka umístěná na šupině samičí šištice. ANO 

c) Většina jehličnanů na zimu opadává. ANO 

d) Ze všech jehličnanů pouze tis červený nemá pryskyřičné kanálky. 

e) Šupiny šišek se za vlhkého počasí rozevírají. ANO 

f) Nejběžnějším jehličnanem na Pacovsku je jedle bělokorá. ANO 

3] Vyberte správnou odpověď:

V jaké obci je za památný strom vyhlášen tis červený?

a) v Lukavci

b) v Pacově

c) v Proseči

U kterého stromu rostou samičí šišky vzpřímeně a jsou rozpadavé?

a) u smrku ztepilého

b) u jedle bělokoré

c) u borovice vejmutovky

4] Které jehličnany rostou v okolí vašeho bydliště?

.............................................................................................................................

1] Najděte a podtrhněte rostliny, které 

daným obrázkům doplňte jména stromů:

......................................   ..........................   .........................

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to znamená, že 

plodech. Semena jsou uložena v šištici. ANO – NE 

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají přímo na 

vajíčka umístěná na šupině samičí šištice. ANO – NE

c) Většina jehličnanů na zimu opadává. ANO – NE

jehličnanů pouze tis červený nemá pryskyřičné kanálky. ANO 

e) Šupiny šišek se za vlhkého počasí rozevírají. ANO – NE

f) Nejběžnějším jehličnanem na Pacovsku je jedle bělokorá. ANO – NE

Vyberte správnou odpověď:

jaké obci je za památný strom vyhlášen tis červený?

ého stromu rostou samičí šišky vzpřímeně a jsou rozpadavé?

okolí vašeho bydliště?

.............................................................................................................................

Najděte a podtrhněte rostliny, které nepatří mezi pryskyřníkovité:

Nahosemenné rostliny

  

..........

..........

..........

......

a) Název nahosemenných rostlin je odvozen od semen, která nemají oplodí, to znamená, že 

b) Nahosemenné rostliny jsou větrosnubné a pylová zrna samčích šištic dopadají přímo na 

ANO – NE

........................................................................................................................................

Nahosemenné rostliny

Pryskyřníkovité



blatouch bahenní, prvosenka jarní, orsej jarní, sedmikráska chudobka, sasanka hajní, bledule 

jarní, pryskyřník prudký

2] Sasanky hajní, spolu s dalšími druhy (např. bledule), tvoří tzv. .................................... 

listnatého lesa. To znamená, dokud jsou stromy neolistěné a v podrostu je dostatek světla, tak 

tyto rostliny rychle vykvetou a vytvoří plody.

3] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku se pokuste najít nějaké informace:

1. Na zamokřených loukách a u potoků roste ............................... bahenní, který 

k opylování květů láká hmyz sytě žlutou barvou květů. Plodem jsou mnohosemenné 

měchýřky. Je mírně jedovatý. 

2. Tato jarní bylina roste na vlhkých místech lužních lesů, parků a zahrad. Vyžaduje 

dostatek tepla a vlhkosti. Květy mají leskle žluté korunní lístky. Pozoruhodný je 

zvláštní způsob nepohlavního rozmnožování: v paždí listů se tvoří pacibulky se 

zásobními látkami, ty po nějaké době opadnou, zakoření a vyrostou v mladou rostlinu. 

Popsaná rostlina se jmenuje: ........................ jarní.

3. Po odkvětu pryskyřníku prudkého vzniká ze souboru pestíků souplodí .................

4. Rostliny čeledi pryskyřníkovité často obsahují prudce jedovaté látky, především 

............................, které se využívají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv.

5. Pokud květy rostlin nejsou rozlišené na kalich a korunu, tvoří je ...........................

6. Tato rostlina má velké bílé květy. Kvete zjara v lesích a křovinách. Tvoří jarní aspekt 

listnatého lesa. Jmenuje se: .......................... hajní.

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

1] Z uvedených brukvovitých rostlin podtrhněte ty, které můžeme označit jako polní plevel:

brukev zelná, řepka olejka, kokoška pastuší tobolka, česnáček lékařský, penízek rolní

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Brukvovité



2] Podtrhněte ty pěstované odrůdy zeleniny, které byly 

kedluben, květák, křen, hlávkové zelí, ředkvička, kapusta, brokolice

3] Kterou část rostliny konzumujeme jako zeleninu u:

a) květáku: .............................

b) kapusty: ..............................................

c) kedlubnu: ..............................................

d) křenu: ..............................................

4] Vyluštěte tajenku a poté se zamyslete nad tím, proč vám právě u této čeledi vyšel tento 

výsledek.

1. Jako listová zelenina se pěstuje například zelí 

2. Plodem některých brukvovitých rostlin, jako je například ohnice, je ....................... Ten 

se ve zralosti příčně rozpadá na jednosemenné dílky.

3. Oblíbenou jarní zeleninou s

kterou známe v různých podobách jako ředkvičku nebo bílou ředkev.

4. Odrůda brukve zelné, která se pěstuje pro stonkové hlízy se nazývá .......................

5. Plodem penízku rolního a kokošky pastuší tobolky je ......................

6. Tato léčivá rostlina obsahuje rostlinná antibiotika. Její kořen se používá jako přísada 

k různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

Výsledek tajenky: ..............................................................

1] K obrázkům doplňte jména rostliny:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podtrhněte ty pěstované odrůdy zeleniny, které byly vyšlechtěny z brukve zelné

kedluben, květák, křen, hlávkové zelí, ředkvička, kapusta, brokolice

část rostliny konzumujeme jako zeleninu u:

a) květáku: ..............................................

b) kapusty: ..............................................

c) kedlubnu: ..............................................

d) křenu: ..............................................

a poté se zamyslete nad tím, proč vám právě u této čeledi vyšel tento 

Jako listová zelenina se pěstuje například zelí ..........................................

Plodem některých brukvovitých rostlin, jako je například ohnice, je ....................... Ten 

se ve zralosti příčně rozpadá na jednosemenné dílky.

Oblíbenou jarní zeleninou s válcovitou nebo kulovitou hlízou je 

různých podobách jako ředkvičku nebo bílou ředkev.

Odrůda brukve zelné, která se pěstuje pro stonkové hlízy se nazývá .......................

Plodem penízku rolního a kokošky pastuší tobolky je ...........................

Tato léčivá rostlina obsahuje rostlinná antibiotika. Její kořen se používá jako přísada 

různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

obrázkům doplňte jména rostliny:

brukve zelné:

a poté se zamyslete nad tím, proč vám právě u této čeledi vyšel tento 

..........................................

Plodem některých brukvovitých rostlin, jako je například ohnice, je ....................... Ten 

válcovitou nebo kulovitou hlízou je ředkev ................, 

různých podobách jako ředkvičku nebo bílou ředkev.

Odrůda brukve zelné, která se pěstuje pro stonkové hlízy se nazývá .......................

.....

Tato léčivá rostlina obsahuje rostlinná antibiotika. Její kořen se používá jako přísada 

různým pokrmům. Rodové jméno této rostliny je .................................

.............................................

Růžovité



.......................................        ......................................          ..............................

.......................................        .......................................         ..............................

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Rostliny z čeledi růžovité zahrnují pouze byliny. ANO 

b) Květy růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné. ANO 

c) Pletiva růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich květů. 

ANO – NE

d) Mezi růžovité rostliny patří také kohoutek luční. ANO 

e) Mochna husí má na rozdíl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO 

f) Na šípkových keřích můžeme spatřit hálky, které způsobuje hmyz (žlabatka růžová). 

ANO – NE

3] Které ovocné dřeviny z čeledi růžovité se vysazují na zahrádkách?

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

4] Jak nazýváme botanicky tyto plody?

a) třešeň: ...................................

c) švestka: ..................................

e) meruňka: ..........................

5] Vyluštěte tajenku a o výsledku tajenky zjistěte důležité informace:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.......................................        ......................................          ..............................

.......................................        .......................................         ..............................

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

čeledi růžovité zahrnují pouze byliny. ANO – NE 

růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné. ANO 

c) Pletiva růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich květů. 

d) Mezi růžovité rostliny patří také kohoutek luční. ANO – NE

díl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO 

f) Na šípkových keřích můžeme spatřit hálky, které způsobuje hmyz (žlabatka růžová). 

čeledi růžovité se vysazují na zahrádkách?

............................................................................................................

.............................................................................................................................

botanicky tyto plody?

a) třešeň: ................................... b) jablko: ...................................

c) švestka: .................................. d) hruška: ...................................

e) meruňka: ................................... f) broskev: ...................................

Vyluštěte tajenku a o výsledku tajenky zjistěte důležité informace:

.......................................        ......................................          ......................................

.......................................        .......................................         ......................................

růžovitých rostlin jsou obvykle pětičetné a oboupohlavné. ANO – NE

c) Pletiva růžovitých rostlin často obsahují vonné silice, které podmiňují vůni jejich květů. 

díl od mochny nátržník čytřčetné květy. ANO – NE

f) Na šípkových keřích můžeme spatřit hálky, které způsobuje hmyz (žlabatka růžová). 

............................................................................................................

...................................................................................................................................

b) jablko: ...................................

d) hruška: ...................................

f) broskev: ...................................

Růžovité



8.

9.

10.

11.

1. Párový listový útvar vyrůstající na bázi řapíku nebo přirostlý k listové čepeli se nazývá 

.............................

2. Plodem této rostliny je souplodí nažek na dužnatém lůžku, její listy jsou trojčetné. 

Rodové jméno této rostliny je ........................................

3. Po vlhkých a teplých nocích lze na listech kontryhelu obecného pozorovat velké kapky 

vody, které vznikají vylučováním vody ze štěrbin při okrajích listů (nejedná se o kapky 

rosy). Tento jev se nazývá ...................................

4. Pro květy tohoto keře je charakteristický nepříjemný zápach, jeho plodem jsou 

malvice. Jde také o významnou léčivku, která léčí srdeční potíže a vysoký krevní tlak. 

Rodové jméno tohoto keře je ..................................

5. Plody tohoto keře jsou peckovice, které mají trpkou chuť. Dodnes se z těchto plodů 

dělá domácí víno. Rodové jméno tohoto keře je .............................

6. Plodům růže šípkové říkáme .................., což jsou nažky uvnitř zdužnatělé češule.

7. Druhové jméno mochny, která má čtyřčetné květy, je ..................................

8. Druhové jméno mochny, která má pětičetné květy a je velmi běžná na půdách 

s dostatkem dusíku (např. dvory s hospodářskými zvířaty), je ...............................

9. Plodem některých ovocných dřevin, jako je např. třešeň, švestka, meruňka broskvoň, je 

........................................

10. Nepohlavní rozmnožování jahodníku, pomocí tzv. šlahounů, se nazývá ................

11. Plodem jeřábu obecného jsou červené .........................................

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................



1] Popište části květu bobovitých rostlin:

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Bobovité rostliny zahrnují byliny, keře i stromy. ANO 

b) Listy bobovitých rostlin jsou většinou složené, s

ANO – NE

e) Největším korunním lístkem bobovitých rostlin je člunek. ANO 

c) Všechny bobovité rostliny se pěstují jako pícniny. ANO 

d) Mezi bobovité rostliny patří 

3] Na kořenech bobovitých rostlin se vytvářejí hlízky, v

Vysvětlete, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký vzájemný vztah 

mezi bakterií a rostlinou se jedná:

....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................

4] Z následujících bobovitých rostlin podtrhněte ty, které řadíme mezi byliny:

jetel plazivý, vikev ptačí, janovec metlatý, hrách setý, trnovník akát, fazol obecný

5] Které bobovité rostliny rostou v

..........................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................

6] Vyluštěte tajenku: Výsledkem je místo na Pacovsku, v

rostlin, o kterých jste se učili. Navíc o tomto místě získejte další informace.

Popište části květu bobovitých rostlin:

a) .............................................

b) .............................................

c) .............................................

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Bobovité rostliny zahrnují byliny, keře i stromy. ANO – NE 

Listy bobovitých rostlin jsou většinou složené, s palisty, někdy zakončené úponky. 

e) Největším korunním lístkem bobovitých rostlin je člunek. ANO – NE

c) Všechny bobovité rostliny se pěstují jako pícniny. ANO – NE

d) Mezi bobovité rostliny patří také vikev ptačí. ANO – NE

Na kořenech bobovitých rostlin se vytvářejí hlízky, v nichž žijí hlízkové bakterie

, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký vzájemný vztah 

mezi bakterií a rostlinou se jedná:

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

následujících bobovitých rostlin podtrhněte ty, které řadíme mezi byliny:

čí, janovec metlatý, hrách setý, trnovník akát, fazol obecný

Které bobovité rostliny rostou v okolí vašeho bydliště? Které pěstujete na zahrádce?

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................

Výsledkem je místo na Pacovsku, v jehož okolí roste mnoho bobovitých 

rostlin, o kterých jste se učili. Navíc o tomto místě získejte další informace.

palisty, někdy zakončené úponky. 

NE

hlízkové bakterie.

, jaký význam pro bobovité rostliny tyto bakterie mají a o jaký vzájemný vztah 

................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...

následujících bobovitých rostlin podtrhněte ty, které řadíme mezi byliny:

čí, janovec metlatý, hrách setý, trnovník akát, fazol obecný

okolí vašeho bydliště? Které pěstujete na zahrádce?

.............................................

.......................................................................................................................................................

...

jehož okolí roste mnoho bobovitých 

rostlin, o kterých jste se učili. Navíc o tomto místě získejte další informace.

Bobovité

Bobovité



1. Typickým plodem bobovitých rostlin je ....................................

2. .................................. luční má červené až světle purpurové květy, které se seskupují 

v hlávku. Patří mezi významné pícniny.

3. Tato rostlina má růžové květy, až po 20 v okolíku. Listy má složené z několika párů 

oválných lístků. Jde pionýrskou rostlinou, která zlepšuje kvalitu půdy. Tato rostlina se 

jmenuje ......................... pestrá.

4. Podzemnice olejná pochází z Jižní Ameriky. Jejím plodem jsou nepukavé lusky, které 

dozrávají pod zemí (podobně jako naše brambory). Tyto lusky obsahují semena, tzv. 

burské oříšky neboli ........................................

5. Tato rostlina má žluté květy, po 2-7 v okolících. Někteří lidé ji nesprávně označují jako 

,,pantoflíček“. Správný název této rostliny je štírovník..........................

6. Ze Severní Ameriky pochází rostlina, jejíž listy jsou dlanitě složené a hroznovitá 

květenství nejčastěji fialově nebo růžově zbarvená. Tato rostlina se jmenuje vlčí bob 

mnoholistý nebo také ........................................

7. Hrách setý, fazol obecný, čočku jedlou a sóju luštinatou označujeme jako..............

8. Tato dřevina pochází ze Severní Ameriky. U nás tedy není původní. Svým šířením ničí 

původní vegetaci – opadané listí tohoto stromu totiž vylučuje látky (tzv. alelopatické), 

které inhibují klíčení jiných druhů rostlin. Proto je porost pod těmito stromy chudý. 

Výše popsaná dřevina se jmenuje ................................ akát.

9. Janovec metlatý je keř, pro jehož výrazně žluté květy je typická dlouze stočená 

...........................................

1] Z uvedených miříkovitých rostlin uveďte tu jejich část, která se používá v kuchyni při 

přípravě jídel:

petržel zahradní: .............................................

kopr vonný: .............................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Miříkovité



kmín kořenný: .............................................

miřík celer: .............................................

2] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku se pokuste získat co nejvíce informací:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Nadměrně vyvinutá báze listu, obvykle rozšířená a objímající stonek nad uzlinou se 

nazývá ..........................................

2. Vonné látky, které obsahují miříkovité rostliny, se nazývají.....................................

3. Plodem miříkovitých rostlin je poltivá ......................................

4. Podle délky pěstování patří mrkev mezi rostliny ............................................

5. Tato miříkovitá rostlina se vyskytuje na loukách, okrajích cest, v křovinách. Je 

ukazatelem dusíku v půdě, proto se vyskytuje zvláště na čerstvě hnojených loukách.

Jmenuje se ................................ lesní.

6. Kmín, fenykl a koriandr se používají jako ...............................

7. Tato rostlina má silně nafouklé pochvy listů, brázditou lodyhu. Na Pacovsku se 

vyskytuje hojně, například ve škarpách u silnic. Jmenuje se...................... obecný.

8. Prudce jedovatou miříkovitou rostlinou je .................................. plamatý, který byl v

antice součástí jedů používaných k popravám.

Výsledek tajenky: ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................



1]

Tato stavba květu je přizpůsobena opylování:

2] Charakterizujte postavení listů hluchavkovitých rostlin:

...............................................................................................................

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Pestík hluchavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. ANO 

b) Lodyha hluchavkovitých rostlin je válcovitá. ANO 

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO 

d) Máta dlouholistá roste výhradně na slunných a suchých stanovištích. ANO 

e) Mezi hluchavkovité patří také meduňka lékařská a š

4] Z uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

majoránka zahradní, šalvěj luční, tymián obecný, máta dlouholistá, dobromysl obecná

Popište části květu (koruny) hluchavky bílé:

Tato stavba květu je přizpůsobena opylování: a) ptáky

b) hmyzem

c) větrem

Charakterizujte postavení listů hluchavkovitých rostlin:

...............................................................................................................

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Pestík hluchavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. ANO 

avkovitých rostlin je válcovitá. ANO – NE 

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO 

d) Máta dlouholistá roste výhradně na slunných a suchých stanovištích. ANO 

e) Mezi hluchavkovité patří také meduňka lékařská a šalvěj luční. ANO 

uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

majoránka zahradní, šalvěj luční, tymián obecný, máta dlouholistá, dobromysl obecná

a) .............................................

b) .............................................

...............................................................................................................

a) Pestík hluchavkovitých rostlin po odkvětu dozrává ve čtyři tvrdky. ANO – NE 

c) Květy černohlávku obecného jsou sytě žluté (barva květů láká hmyz). ANO – NE

d) Máta dlouholistá roste výhradně na slunných a suchých stanovištích. ANO – NE

alvěj luční. ANO – NE

uvedených hluchavkovitých rostlin podtrhněte ty, které používáme jako koření:

majoránka zahradní, šalvěj luční, tymián obecný, máta dlouholistá, dobromysl obecná

Hluchavkovité



5] Vyluštěte tajenku. Vyjde vám jméno největšího rybníku na Pacovsku. Pokuste se zjistit, 

jakou plochu tento rybník zaujímá, a kde se nachází:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Uvnitř květu hluchavkovitých rostlin se nacházejí čtyři ..............................tyčinky.

2. Pro vonné silice se na zahrádkách často pěstuje ...................................lékařská, která 

má velký význam v aromaterapii. Už samotné vdechování její vůně uklidňuje a 

zabraňuje depresi. Také se vkládá mezi oblečení v šatníku, které krásně provoní a 

zároveň odstraňuje šatní moly. Používá se i v kuchyni, je jednou ze součástí 

provensálského koření.

3. Pro hluchavkovité rostliny je typická .................................... lodyha.

4. Na slunných travnatých stráních roste ........................................ obecná, která má 

drobné fialové květy. Po jejím rozemnutí je pro ni typická jemná vůně.

5. Tato hluchavka je hojná jako plevel na polích. Její květy jsou purpurové, rostlina 

nepříjemně páchne. Druhové jméno této hluchavky je .............................

6. Tato hluchavkovitá rostlina se používá jako koření, známé jako oregano. Rodové 

jméno této rostliny je ......................................

7. Celá rostlina příjemně voní, používá se především jako koření na dochucování polévek, 

omáček a masitých jídel. Ve staročeské kuchyni je nezbytnou přísadou bramboračky a 

cmundy (bramboráku). Povzbuzuje chuť k jídlu a podporuje tvorbu žaludečních šťáv. 

Rodové jméno rostliny je ................................................

8. Na loukách, mezích a okrajích cest roste zběhovec......................., jehož květy jsou 

modré v hustých květenstvích. Rozmnožuje se také vegetativně, a to šlahouny.

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Hluchavkovité



1] Z uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

heřmánek pravý, podběl obecný, mateřídouška obecná, kerblík lesní, sedmikráska chudobka, 

štírovník růžkatý, chrpa polní, devětsil lékařský, mochna husí, penízek rolní

2] K obrázkům doplňte jména rostliny:

..........................................

..........................................

..........................................

.....................................

3] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO 

b) Typickým květenstvím hvězdnicovitých rostlin je hlávka. ANO 

c) Plody hvězdnicovitých rostlin jsou nažky. ANO 

d) Sedmikráska chudobka má listy v

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. ANO 

f) Vratič obecný má v úboru pouze jazykovité květy. ANO 

g) Slunečnice roční je zemědělská plodina pěstovaná jako olejnina a pro náš region 

Pacovska je plodinou typickou. ANO 

h) Lopuch plstnatý má ostnité stonky i listy. ANO 

4] Vyluštěte tajenku:

uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

heřmánek pravý, podběl obecný, mateřídouška obecná, kerblík lesní, sedmikráska chudobka, 

polní, devětsil lékařský, mochna husí, penízek rolní

obrázkům doplňte jména rostliny:

  ............................................

..........................................

  ............................................      

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO 

b) Typickým květenstvím hvězdnicovitých rostlin je hlávka. ANO –

c) Plody hvězdnicovitých rostlin jsou nažky. ANO – NE

d) Sedmikráska chudobka má listy v přízemní růžici. ANO – NE

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. ANO 

úboru pouze jazykovité květy. ANO – NE

g) Slunečnice roční je zemědělská plodina pěstovaná jako olejnina a pro náš region 

Pacovska je plodinou typickou. ANO – NE

h) Lopuch plstnatý má ostnité stonky i listy. ANO – NE

uvedených dvouděložných rostlin podtrhněte ty, které patří mezi hvězdnicovité:

heřmánek pravý, podběl obecný, mateřídouška obecná, kerblík lesní, sedmikráska chudobka, 

polní, devětsil lékařský, mochna husí, penízek rolní

     

a) Do čeledi hvězdnicovitých rostlin patří většinou keře a stromy. ANO – NE

– NE

e) U podbělu obecného se listy objevují až po odkvětu rostliny. ANO – NE

g) Slunečnice roční je zemědělská plodina pěstovaná jako olejnina a pro náš region 

Hvězdnicovité

Hvězdnicovité



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. Některé hvězdnicovité rostliny mají nažky opatřeny chmýrem. Jde o přeměněný 

............................., který napomáhá rozšiřování plodů větrem.

2. Tato rostlina má bílé nebo narůžovělé květy v malých, vrcholičnatě uspořádaných 

úborech. Patří k průkopnickým rostlinám, rozrůstá se plazivými kořeny. Pro obsah 

silic se využívá například k výrobě čajů. Jmenuje se ..................... obecný.

3. Květenství hvězdnicovitých tvoří většinou dva typy květů: ................ a trubkovité.

4. .................................... lékařský kvete zjara před vyrašením listů, úbory má ve 

vejčitém hroznu. Je významný při zpevňování naplavených ploch.

5. Tato rostlina roste na suchých, ruderálních stanovištích, pastvinách a okrajích cest. Má 

nápadně ostnité listy a lodyhy. Rodové jméno rostliny je........................

6. ...................................... obecný má v úboru pouze žluté trubkovité květy, které 

opyluje hmyz. Odedávna se používal v lidovém léčitelství (např. vnitřně proti hlístům, 

zevně proti revmatismu). Je mírně jedovatý.

7. Ruderální porosty u cest, na rumištích a u potoků vytváří lopuch ..........................., 

který má velké, řapíkaté listy. Zákrovní listeny květů má háčkovitě špičaté, lidé tyto 

listeny označují jako ježky.

8. Úbor vespodu chrání ........................... zelených listenů.

Hvězdnicovité



9. U některých hvězdnicovitých se v pletivech vyskytují ............................., z nichž po 

utržení vytéká bílé nebo oranžově zbarvené ,,mléko“ (jde o emulzi latexu, tříslovin, 

alkaloidů, tuků, bílkovin, barviv...).

10. Tato rostlina roste na Pacovsku především v obilných polích. Má zářivě modré květy 

ve velkých, jednotlivých úborech. Tento druh ovšem silně ustupuje v důsledku 

dokonalejšího ošetření a čistění osiv a v důsledku používání herbicidů. Jde o chrpu 

..................................

11. Pro listy se pěstuje ......................... setá, známá jako hlávkový salát.

12. Na suchých loukách, mezích a slunných stráních roste ................................ 

bezlodyžná, jejíž listy s trnitými úkrojky jsou seskupené do růžice. Úbory mohou mít 

průměr až 10 cm.

13. Tato rostlina je na Pacovsku velmi hojná. Listy má v přízemní růžici, žlutý úbor se 

skládá pouze z květů jazykovitých. Chmýrnaté nažky roznáší vítr. Rodové jméno této 

rostliny je .............................................

14. ................................... černobýl má přímý, větvený, často načervenalý stonek. Jeho 

listy jsou aromaticky vonné. Mimo jiné, je součástí vyjmenovaných slov po ,,l“. 

Výsledek tajenky: ......................................................

Co o tomto výsledku víte? Pokuste se najít co nejvíce informací a ty sepište:

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................



1] K obrázkům doplňte jména rostliny:

  ....................................     

...................................

2] Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

a) Plodem krtičníkovitých rostlin je mnohosemenná tobolka. ANO 

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým okem 

nebo lupou a slouží k ochraně rotliny. ANO 

c) Náprstník červený není jedovatý, a proto se využívá ve farmacii

NE

d) Černýš hajní je cizopasná bylina. ANO 

e) Krtičník hlíznatý má výrazně žluté květy. ANO 

f) Rozrazil rezekvítek má čtyři korunní lístky, které jsou modré. ANO 

3] Doplňte následující věty:

a) V pletivech některých 

b) Divizna malokvětá je ................................... bylina, což znamená, že v

vytvoří přízemní růžici listů a v

c) Lnice květel má žluté květy, které mají dlouhou ...................................

d) Nápadné skvrny v

............................... a zvyšují tak atraktivitu květů pro hmyz.

e) Krtičník hlíznatý má květy uspořádané

hroznovitého květenství).

obrázkům doplňte jména rostliny:

    .................................

Ověřte pravdivost následujících tvrzení:

krtičníkovitých rostlin je mnohosemenná tobolka. ANO –

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým okem 

ochraně rotliny. ANO – NE

c) Náprstník červený není jedovatý, a proto se využívá ve farmacii k výrobě léků. ANO 

d) Černýš hajní je cizopasná bylina. ANO – NE

e) Krtičník hlíznatý má výrazně žluté květy. ANO – NE

f) Rozrazil rezekvítek má čtyři korunní lístky, které jsou modré. ANO –

pletivech některých krtičníkovitých rostlin jsou obsaženy jedovaté .....................

b) Divizna malokvětá je ................................... bylina, což znamená, že v

vytvoří přízemní růžici listů a v následném roce vytvoří květy a plody.

á žluté květy, které mají dlouhou ...................................

květy náprstníku červeného se uplatňují jako atrapy 

............................... a zvyšují tak atraktivitu květů pro hmyz.

e) Krtičník hlíznatý má květy uspořádané v koncových .............................. (typ 

– NE

b) Divizna malokvětá má větvené chlupy (trichomy), které jsou viditelné pouhým okem 

výrobě léků. ANO –

NE

krtičníkovitých rostlin jsou obsaženy jedovaté .....................

b) Divizna malokvětá je ................................... bylina, což znamená, že v prvním roce 

á žluté květy, které mají dlouhou ...................................

květy náprstníku červeného se uplatňují jako atrapy 

koncových .............................. (typ 

Krtičníkovité



1] Tato rostlina se vyskytuje na vlhkých loukách, příkopech, březích vod, zaplavovaných 

polích a vlhkých rumištích podél cest. Květ této rostliny patří už od středověku k významným

léčivým rostlinám. Sbírá se také kořen, méně list. Díky své schopnosti regenerovat tkáně se 

používá při bolestech svalů a kloubů. Velmi dobře také tiší bolest. Díky těmto dvou 

vlastnostem je velmi dobrý na bércové vředy, popáleniny i omrzliny. Na zevní léčbu se 

používá strouhaný kořen, nebo kašička uvařená ze sušeného strouhaného kořene a vody. Na 

drobné hnisající rány je velmi účinná i mast z této rostliny.

Jaká rostlina je předchozím textu popsána? ..............................................................

2] Vyluštěte tajenku, o výsledku se pokuste najít nějaké informace.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Druhové jméno pomněnky, která se na Pacovsku vyskytuje hojně a je ukazatelem 

zamokření půd, je ...................................................

2. Jedním typem vrcholičnatého květenství je ............................, který můžeme sledovat 

například u kostivalu lékařského.

3. Lodyhu a listy brutnákovitých rostlin pokrývají tuhé chlupy, nebo-li ......................

4. Květ, ve kterém se nacházejí tyčinky i pestík, se nazývá ...................................

5. Tuto brutnákovitou rostlinu můžeme na Pacovsku spatřit především na okrajích polí. 

Celá rostlina je nápadně chlupatá. Jmenuje se prlina ...........................

6. Plodem brutnákovitých rostlin jsou čytři ................................

7. Jedno české rčení říká: ,,Má oči modré jako ..........................................“

8. Jméno této rostliny se vztahuje na tvar květu. Zejména tyčinky vyčnívající z květu 

připomínají hadí jazyk. Rodové jméno rostliny je .....................................

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

Brutnákovité



1] Z uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

jírovec maďal, borovice lesní, jedle bě

obecný, buk lesní, dub letní

2] K daným obrázkům doplňte jména stromů:

.................................   

..........................

3] Vyberte správné tvrzení:

Plodem buku lesního jsou bukvice, což jsou:

a) bobule v ostnité číšce

b) nažky v ostnité číšce

c) peckovice v ostnité číšce

Na listech dubů můžeme pozorovat hálky, které vytváří larvy:

a) žlabatky dubové

b) zubonosky dubové

c) tesaříka dubového

Na výrobu zápalek se nejvíce hodí dřevo:

a) buku lesního

b) vrby jívy

c) topolu osiky

4] Které části těchto stromů jsou léčivé?

a) lípa srdčitá: ....................................

.........................................

uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

jírovec maďal, borovice lesní, jedle bělokorá, vrba jíva, javor mléč, modřín opadavý, smrk 

daným obrázkům doplňte jména stromů:

  ......................................... ..........................

Plodem buku lesního jsou bukvice, což jsou:

ostnité číšce

ostnité číšce

ostnité číšce

Na listech dubů můžeme pozorovat hálky, které vytváří larvy:

Na výrobu zápalek se nejvíce hodí dřevo:

Které části těchto stromů jsou léčivé?

lípa srdčitá: .................................... b) bříza bělokorá: 

.........................................

Krytosemenné listnaté stromy

uvedeného výčtu stromů podtrhněte ty, které patří mezi krytosemenné:

lokorá, vrba jíva, javor mléč, modřín opadavý, smrk 

..........................   

b) bříza bělokorá: 

Krytosemenné listnaté stromy



5] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku najděte nějaké informace:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Tento strom má dlanitě složené listy, květy v hroznovitých květenstvích (vzpřímených 

latách). Plodem je ostnitá tobolka s jedním až třemi semeny. Těmto semenům říkáme 

kaštany. Rodové jméno tohoto stromu je..........................

2. Typ hroznovitého květenství, které můžeme spatřit například u bříz, vrb, topolů, habrů 

či olší, nazýváme ............................................

3. Mezi památné stromy na Pacovsku patří například: Lípa v Lukavci, Lípa v Ovčíně a 

Vyklantická lípa. Druhové jméno všech těchto lip je lípa ....................................

4. Samčím chlupatým jehnědám vrby jívy se lidově říká ..................................

5. Plodem topolů jsou tobolky, které obsahují semena s bílým ..............................

6. Vrstva odumřelých druhotných krycích pletiv se správně označuje jako borka. Tato 

vrstva však bývá lidově nesprávně označována jako ................................

7. Plodem těchto stromů jsou křídlaté dvounažky. Jejich list má Kanada na své státní 

vlajce. Rodové jméno těchto stromů je .....................................

8. Tento strom má štíhlý kmen s nápadně bílou borkou. Na Pacovsku se vyskytuje hojně. 

Jmenuje se bříza ..................................

9. Plodem dubů jsou nažky v miskovité číšce, které nazýváme ...................................

10. Řapíky tohoto topolu jsou dlouhé, z boku zploštělé. Způsobují třesení listů i při 

nejslabším vánku. Podle toho známe jedno české rčení: Třese se jako ...................

Výsledek tajenky: ..........................................................................................................

Krytosemenné listnaté stromy



1] Vyluštěte tajenku a poté se zamyslete nad tím, proč vám vyšel tento výsledek. 

1. Do čeledi vstavačovité patří chráněná rostlina, která se na Pacovsku vyskytuje na více 

stanovištích, především na rašeliništích a mokrých loukách. Listy má většinou skvrnité 

a květy uspořádané v hustých a bohatých klasech. Popsaná, zákonem chráněná rostlina 

se jmenuje .......................................... májový.

2. Tento rybník se nachází v blízkosti obce Cetoraz a zaujímá plochu přibližně 6 ha. 

Jmenuje se .................................

3. Nejvyšším bodem Pacovska je vrch ............................ s nadmořskou výškou 744 m. 

V blízkosti tohoto vrchu pramení minerální voda, která zásobuje okolní obce.

4. Do čeledi amarylkovité patří chráněná rostlina, která roste v početné populaci 

v přírodní památce U Bezděčína. Bílé květy mají na vrcholu žlutozelenou skvrnu. 

Rostlina obsahuje jedovatý alkaloid leucojin. Její rodové jméno je ........................

5. Tato skupina rostlin klíčí jednou dělohou, hlavní kořen zakrňuje a tvoří se kořeny 

náhradní (svazčité). Cévní svazky jsou ve stonku neuspořádané. Květní obaly vytvářejí 

okvětí, žilnatina listů je souběžná. Popsanou skupinu rostlin označujeme jako rostliny 

.........................................

6. Do čeledi árónovité patří chráněná rostlina, která se v početnější populaci vyskytuje 

například u rybníku v Zelené Vsi. Listy má srdčité, toulec uvnitř bílý, na rubu 

zelenavý. Celá tato rostlina je jedovatá. Jmenuje se .................... bahenní.

7. Tato chráněná rostlina patří do čeledi amarylkovité. Často se pěstuje na zahradách a 

v parcích. Patří mezi mírně jedovaté rostliny. Jmenuje se ................ podsněžník.

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Chráněné druhy



1] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku najděte nějaké informace:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Listy lipnicovitých rostlin objímají stéblo dlouhou válcovitou pochvou. Mezi čepelí a 

pochvou bývá často blanitý ..........................................

2. K výrobě mouky, krupice a na bílé pečivo se využívá .............................. setá.

3. Jako krmivo hospodářských zvířat se na Pacovsku pěstuje také ...................... setá, 

která má jednopohlavné květy. Na vrcholu stébla jsou samčí květy tvořící latu, v paždí 

listů se nacházejí v palicích květy samičí. Pochází z Jižní Ameriky.

4. Mezi běžné planě rostoucí trávy patří také .................................... luční, který nemá 

osiny, květenství je drsné a nedá se sdrhnout (,,kohoutek“).

5. Jeden ze základních chemických procesů, při kterém autotrofní organismy využívají 

anorganické látky (CO2 a H2O) a světelnou energii k syntéze organických látek za 

současného vylučování kyslíku, se nazývá ...........................

6. ............................. luční je na první pohled podobná bojínku lučnímu, ale na rozdíl od 

něj má dlouhé osiny a měkké květenství, které se dá sdrhnout (,,slepička“).

7. Obilninou, která vytváří latu, je .................... setý, z jehož obilek se vyrábějí ovesné 

vločky.

8. Dlouhé osiny v klasech má ............................. obecný, ze kterého se vyrábí slad na 

výrobu piva.

9. Plodem lipnicovitých rostlin je .....................................

10. .................................. říznačka má ostré čepele listů, o které je možné se i říznout.

Výsledek tajenky: ...........................................................................................................

Lipnicovité



1] Vyberte správné tvrzení:

Byliny z čeledi kopřivovitých jsou porostlé:

a) žláznatými chlupy (trichomy)

b) žahavými chlupy (trichomy)

c) vstřebávacími chlupy (trichomy)

Plodem brusnice borůvky je:

a) bobule

b) peckovice

c) tobolka

Pryšec chvojka bývá často napaden:

a) rzí fazolovou

b) rzí hrušňovou

c) rzí hrachovou

2] Uveďte dva druhy jitrocele, které se na Pacovsku vyskytují, a podtrhněte druh, který se 

využívá jako léčivá rostlina.

a) ...................................................

b) ...................................................

3] Napište rodové i druhové jméno rostliny z čeledi mákovitých, která se dříve užívala k léčbě 

bradavic a kuřích ok. V současné době se tato léčba nedoporučuje kvůli vysokému obsahu 

jedovatých alkaloidů v rostlině.

...................................................................

4] Květy bezu černého se využívají již od dávných dob. Uveďte jejich možné využití.

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

Další typické rostliny Pacovska



5] Vyluštěte tajenku a o jejím výsledku zjistěte nějaké informace.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Druhové jméno kopřivy je odvozeno od toho, že samčí květy jsou na jedné a samičí 

květy na druhé rostlině. Toto druhové jméno je ..................................

2. Tato violka roste na Pacovsku především na polích. Lidově bývá označována jako 

maceška. Její druhové jméno je ...................................................

3. Tato rostlina upřednostňuje lesní půdy bohaté na humus. Listy jsou podobné jetelovým, 

bílé květy fialově žilkované. Rodové jméno rostliny je ........................

4. Hvozdík kropenatý bývá lidově označován jako ...................................

5. Do čeledi prvosenkovitých patří ........................... rolní, která má cihlově červené květy 

a většinou poléhavé stonky. Dříve se používala jako léčivá rostlina.

6. Na kohoutku lučním můžeme často pozorovat chomáčky pěny, které jsou podobné 

slinám. V těchto chomáčcích se ukrývají larvy ........................................

7. Druhové jméno třezalky, která se na Pacovsku vyskytuje hojně a využívá se jako léčivá 

rostlina, je ..............................................

8. Květy bezu černého jsou uspořádány v bohatých plochých .....................................

9. Tato rostlina má ostnitý stonek, vroubkované listy, květy uspořádány ve vejčitých 

hlávkách. Vytváří ruderální porosty u cest. Jmenuje se štětka ................................

10. ................................. rolní má poléhavý stonek, listy na bázi střelovité. Květy jsou 

bělavé až růžové s narůžovělými pruhy. Je ukazatelem dusíku v půdě.

Výsledek tajenky: ..........................................................................................................

Další typické rostliny Pacovska



5.  Ověření vytvořených výukových materiálů v praxi

5.1  Ověření výukových materiálů na ZŠ

Část vytvořených regionálně zaměřených výukových materiálů jsem ověřila na Základní 

škole Za Branou v Pacově, v březnu a dubnu 2009 ve třídách 7. A. a 7. B. 

Vytvořené power-pointové prezentace mi při výuce výrazně pomáhaly. Popis čeledí a 

vybraných druhů mi usnadnilo dostatečné množství fotografií daných rostlin. Dále jsem díky 

těmto prezentacím nezapomněla na nic důležitého a podstatného, hodiny byly logicky 

provázané, měly správný sled. Samozřejmě, že jsem měla k daným prezentacím připravené 

ještě nějaké další informace navíc. Ty se většinou týkaly dalších zajímavostí o rostlinách. 

Jako například u plodů růže šípkové jsem sdělila, že šípky jsou bohatým zdrojem vitamínu C, 

vápníku a dalších látek, které jsou důležité například proti paradontóze. Následně jsme 

rozvinuli diskusi o tom, co to paradontóza je, jaké jsou její možné příčiny, v čem spočívá 

prevence a v neposlední řadě také to, co si žáci myslí o zubní pastě proti paradontóze, kterou 

znají z televizní reklamy. Tato část hodiny žáky velice zaujala, výrazně upoutala jejich 

pozornost. Samozřejmě jsem si byla vědoma toho, že většina názorů třináctiletých žáků 

nebude opřena o výraznější vědomosti a znalosti o tomto problému. Ale právě z hodin 

didaktiky vím, že je důležité u žáků vhodným způsobem rozvíjet i kritické myšlení, v tomto 

případě v oblasti mediální výchovy (mimo jiné, další požadavek RVP ZV). 

Rostliny, které právě v přírodě kvetly, jsem nosila do hodin jako demonstrační materiál, což 

bylo určitě velice přínosné, protože práce s přírodninami je ve výuce přírodopisu stěží 

nahraditelná.

Pokud zbylo na konci vyučovací hodiny trochu času a nechtěla jsem s žáky začínat novou 

čeleď, rozdala jsem jim připravené pracovní listy, které ve zbytku hodiny vyplňovali. Žáci 

mohli pracovat ve dvojicích, což je významné pro učení se vzájemné spolupráci a 

komunikaci. Rozvíjí se tak u nich příslušné kompetence, které definuje RVP ZV.

Po každé probrané čeledi dostali žáci za domácí úkol připravenou tajenku, kterou jsme na 

začátku každé další vyučovací hodiny společně zkontrolovali a o jejím výsledku sdělili 

důležité informace, které si žáci do pracovního listu dopsali. Tímto způsobem se mi do výuky 

podařilo zahrnout například problematiku chráněných území a přírodních památek Pacovska, 

a to hravou, velice nenásilnou formou. Mohu říci, že žáky tato práce s tajenkami bavila, při 

společné kontrole se hlásilo vždy hodně žáků. Vyplněné pracovní listy si žáci nalepili do 

sešitů, aby je měli neustále k dispozici a někde je neztratili, což by u žáků druhého stupně 

nebylo žádné překvapení.



Velice cenné připomínky k vytvořeným prezentacím i pracovním listům měla Mgr. Jana 

Růžičková, která mi umožnila tyto materiály ve výuce použít. Veskrze s nimi byla spokojená, 

zhodnotila je kladně. Pokud bylo třeba, tak jsem nějaké informace doplnila nebo upravila. Po 

dohodě s paní učitelkou jsme výběr rostlinných druhů u některých čeledí zredukovali. To 

neznamená, že jsem tyto druhy žákům nepředstavila. Pouze jsem na ně upozornila, protože je 

žáci ze svého okolí znají.

5.2  Ověření výukových materiálů na víceletém gymnáziu

Další vytvořené výukové materiály jsem ověřila na víceletém Gymnáziu v Pacově, v září 

2009 v tercii. V této třídě mělo jít spíše o opakování učiva 7. ročníku. Ovšem znalosti většiny 

žáků byly dosti chudé. Paní učitelka Mgr. Veronika Hvězdová mi ponechala ,,volné pole 

působnosti“, mohla jsem ze systému rostlin vyučovat, spíše tedy opakovat, cokoliv. 

Na začátek jsem dostala k dispozici dvě vyučovací hodiny za sebou (tedy 90 minut vcelku). 

Před těmito hodinami byla učebna biologie volná, tudíž jsem veškeré potřebné materiály 

(přírodniny, pracovní listy) pro žáky připravila předem. Každé dvojici jsem dala na lavici 

rostliny a plody, které jsem předchozí den v přírodě nasbírala. Každá dvojice tedy před 

začátkem vyučovací hodiny měla na lavici: plody ostružiníku, plody maliníku, hluchavku 

bílou, list podbělu lékařského, penízek rolní, plody růže šípkové, listy a plody jírovce maďalu, 

samčí květenství kukuřice, plod kukuřice, plody bezu černého a další. Úkolem žáků bylo 

k daným přírodninám napsat vše, co o nich vědí. Jako příklad jsem uvedla: do jaké čeledi by 

rostlinu zařadili, jaký ekosystém je pro ni typický, k čemu se rostlina využívá atd. Napsat žáci 

mohli skutečně cokoli. Tímto jsem tedy chtěla zjistit znalosti žáků, které mají o rostlinách, 

abych zhruba věděla, na co navázat. Na tuto práci jsem jim nechala asi 10 minut. Poté jsme o 

každé přírodnině sepisovali důležité informace na tabuli, žáci následně do sešitu. 

Ještě více než já, byli z chudých botanických znalostí překvapeni sami žáci. Jen drobná hrstka 

studentů byla schopna k sobě přiřadit samčí květenství kukuřice se samotným plodem. Ani 

jeden z žáků nebyl schopen odhadnout, že ,,ty vlasy“ kukuřice jsou prodloužené blizny. Žáci 

si mohli tipnout, ale místo toho na mě hleděla spousta udivených očí. Jako by teoretická 

výuka květu byla od praktického popisu individuální rostliny naprosto odtržená.

Další zajímavá situace nastala, když jsme se dostali k hluchavce bílé. Zde jsme narazili na 

pojem mocnost tyčinek. Jedna žákyně mi to vysvětlila, ale když jsem ji poprosila, ať se 

podívá na květ hluchavky a poví mi, kolika mocné tyčinky hluchavka má, zůstala mlčet. Tato 

reakce mě také velmi překvapila. Vždyť je to v tom květu hluchavky tak krásně vidět, 



dokonce pouhým okem. Zde bylo patrné, že dříve nabyté znalosti jsou neplnohodnotné, že 

některým pojmům správné představy chybí nebo nejsou utvořeny vůbec žádné. Nejde přeci o 

to, aby žák naprosto přesně definoval mocnost tyčinek, ale o to, aby měl o tomto pojmu 

správnou představu a po prohlédnutí květu hluchavky řekl: ,,Hluchavka bílá má dvoumocné 

tyčinky.“ Tohoto však můžeme dosáhnout pouze názornou výukou. I když mám v příslušné 

power-pointové prezentaci fotografii již zmiňované hluchavky i s naznačením mocnosti 

tyčinek, je podle mého názoru velmi důležité, řekla bych až nezbytné, aby ji učitel doplnil i o 

přírodninu. Zvláště pak u žáků na druhém stupni základní školy či nižším ročníku víceletého 

gymnázia, kteří si zřejmě správnou představu o pojmu dokáží vytvořit až po dostatečně 

názorné výuce. To by v tomto konkrétním případě neměl být pro žádného učitele na Pacovsku 

problém, neboť všechny školy jsou obklopeny zelení a hluchavka bílá se zde vyskytuje velmi 

hojně.

Dále za zmínku stojí list podbělu lékařského. Že žáci tento list ihned neurčili, mě tak 

nezaskočilo jako to, že po podrobném popisu této rostliny, který jsem žákům sdělila, mi 

nakonec jedna žákyně řekla: ,,To, co jste nám popsala, by mohl být podběl, ale ten takovéhle 

listy nemá, tak nevím, čí by to listy mohly být.“ Tak jsme si tedy s žáky řekli, jak to s těmi 

listy podbělu je a přitom jsem odkázala na devětsil lékařský, u kterého je to velmi podobné. 

V tuto chvíli mi opět pomohly výstižné fotografie ve vytvořených prezentacích, kde jsou 

vyobrazeny jak květy těchto dvou rostlin, tak i listy.

Při práci s plodem jírovce maďalu měla většina žáků utvořenou nesprávnou představu, kdy 

semeno považovali za plod. Podobné nepřesnosti se objevily u plodu buku lesního a dubu 

letního.

V této hodině bylo zajímavé, že žáci byli překvapováni každou přírodninou. Tyto momenty 

překvapení dokázaly udržovat pozornost jednotlivých žáků, působily především na motivační 

složku. Vždyť veškerá práce v hodině se odehrávala s přírodninami, které všichni žáci ze 

svého okolí dobře znají, učivo nebylo odtržené od reality. A to si v úvodu hodiny většina žáků 

myslela, že je podceňuji, když jim do hodiny přinesu šípky, kaštany a jiné přírodniny a chci, 

aby mi o nich sdělili nějaké informace. Postupem času v hodině ale zjistili, že toho vlastně 

moc nevědí, když pominu to, že většinu přírodnin žáci bez větších problémů určili. 

Za domácí úkol dostali žáci této hodině přizpůsobený pracovní list, aby si získané vědomosti 

upevnili a zopakovali. Pro tuto hodinu byla vytvořena i zvláštní power-pointová prezentace, 

která byla poskládána z vytvořených prezentací pro jednotlivé čeledi.

Když jsme tuto vyučovací hodinu s paní učitelkou zhodnotili, byli jsme vcelku spokojené. 

Důležité pro nás bylo, že žáci byli po celou dobu správně motivováni. V průběhu hodiny 



zaznělo mnoho problémových otázek, které nutily žáky k zamyšlení. Střídaly se fáze, kdy si 

žáci zapisovali některé poznámky do sešitů a naopak, kdy jsme o řadě problémů diskutovali. 

Tím jsme předešli případné únavě žáků, která by se mohla v průběhu dvouhodinovky dostavit. 

Tématem jedné diskuse se stala například homeopatika, kdy spousta žáků nevěděla, o co 

vlastně přesně jde. V tuto chvíli byli aktivizováni především žáci, kteří mají s homeopatiky 

nějaké zkušenosti, které chtěli předat dál. Samozřejmě jsem musela každou diskusi nějak 

usměrnit. Má role není v tom, abych žákům předkládala, zda homeopatika užívat či nikoli, 

protože v této oblasti nejsem žádný odborník. Pouze jsem je ve stručnosti informovala, o jaké 

přípravky jde. 

Tyto dvě vyučovací hodiny pro ověřování výukových materiálů v praxi pro mě byly asi těmi, 

které se mi nejvíce vryly do paměti, a na které velice ráda vzpomínám. 

5.3  Shrnutí z ověřování výukových materiálů v praxi

Vytvořené power-pointové prezentace a pracovní listy mohou ve výuce systému rostlin 

významným způsobem přispívat ke zvýšení kvality výuky. Je však na každém učiteli, jak tyto 

materiály využije. Z prezentací může například využívat fotografie, předložené informace 

různě upravovat, doplňovat. Z pracovních listů vybírat například jen některé úlohy, které se 

učiteli zdají nejvíce přínosné. Záleží také na třídě, skupině žáků, se kterou má učitel možnost 

pracovat. 

Z praxe se dále ověřilo, že nejvhodnějším doplněním probíraného učiva je práce 

s přírodninami, která u žáků vytváří správné představy a předchází tak pouze teoretickým 

poznatkům, které žáci mnohdy v běžném životě nedokáží uplatnit, a které brzy zapomínají. 

Proto by měl být systém rostlin ve školních vzdělávacích programech zařazen tak, aby měl 

učitel s žáky možnost s přírodninami pracovat.

Vytvořené regionálně zaměřené výukové materiály (power-pointové prezentace spolu 

s pracovními listy) mají k dispozici všechny základní školy regionu Pacovska a víceleté 

Gymnázium v Pacově.



6.  Diskuse

V současné době se výuka na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií 

uskutečňuje dle požadavků rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV), přesněji řečeno, podle příslušných školních vzdělávacích programů (ŠVP). RVP ZV 

klade důraz na výuku spojenou s běžným, praktickým životem, na výuku, která je spjata 

s blízkým okolím žáků. Nejen z tohoto důvodu jsem v předložené diplomové práci vytvořila 

soubor regionálně zaměřených výukových materiálů pro výuku systému rostlin. Domněnku, 

že o tyto výukové materiály bude ze stran učitelů přírodopisu a biologie v regionu Pacovska 

zájem, mi potvrdilo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili všichni učitelé přírodopisu a 

biologie daného regionu. Zájem o tyto výukové materiály je 100%. Připouštím, že některé 

výsledky dotazníkového šetření mohou být jistým způsobem ovlivněny tím, že jsem veškeré 

dotazníky předávala učitelům osobně, poté si je osobně vyzvedla. Právě díky tomuto způsobu 

sběru dat byla návratnost dotazníků 100%, což bylo kvůli nízkému počtu učitelů přírodopisu a 

biologie v daném regionu zcela nezbytné. I když jsem všechny učitele ujistila, že dotazníkové 

šetření je zcela anonymní, že se nemusí obávat jakéhokoliv zneužití, tak si myslím, že některé 

odpovědi mohou být ovlivněné obavou učitele, aby nezaškrtl něco ,,špatně“. Pacovské školy 

dobře znám, osobně jsem navštěvovala Základní školu Za Branou, poté víceleté gymnázium. 

Na Základní škole Za Branou jsem uskutečnila i povinnou praxi. Proto mě překvapily 

zejména výsledky první otázky dotazníku (oblíbenost systému rostlin mezi učiteli). Nikdy 

jsem si nevšimla (rozhovory s učiteli mi to potvrzují), že by tato disciplína byla mezi učiteli 

zvláště oblíbená. Ať už si vzpomenu na svou roli žáka, kterému byla tato oblast představena 

velice strohým způsobem, většinou jako výčet zástupců jednotlivých čeledí. Během základní 

školy, ani během studia na gymnáziu jsme nikdy nebyli v přírodě, na vlastní poznávání rostlin 

nebyl kladen přílišný důraz (v porovnání například s živočichy). Proto si myslím, že výsledky 

otázky č. 1 a otázky č. 5 v dotazníkovém šetření mohou být jistým způsobem ovlivněny.

Před vlastní tvorbou regionálně zaměřených výukových materiálů jsem provedla analýzu 

dostupných materiálů k systému rostlin pro učitele a žáky. Po této analýze jsem se rozhodla, 

že pro učitele vytvořím soubor power-pointových prezentací a pro žáky soubor pracovních 

listů. Rozhodnutí pro tvorbu uvedených materiálů vyplývalo z následujících důvodů:

1) S power-pointovými prezentacemi jsou učitelé zvyklí běžně pracovat, učebny 

přírodopisu a biologie jsou vybaveny potřebnou technikou. Text a fotografie rostlin



v prezentacích mohou učitelé libovolným způsobem upravovat a měnit podle svých 

potřeb a potřeb žáků.

2) Pracovní listy jsou pro žáky důležité při osvojování probíraného učiva, pro učitele jsou 

významnou zpětnou vazbou. Jelikož školy v daném regionu nepoužívají z jistých 

důvodů v hodinách přírodopisu a biologie pracovní sešity, jsou právě pracovní listy 

ideálním doplňkem studijních materiálů žáků.

3) Pro daný region neexistují žádné takto zaměřené výukové materiály k systému rostlin, 

i když o ně učitelé mají zájem.

4) Tvorba jiných typů výukových materiálů nebyla po analýze těch dostupných potřebná. 

Původně jsem ještě zamýšlela vytvořit pro učitele náměty na laboratorní cvičení, na 

práce s přírodninami. K těmto aktivitám již ovšem existuje celá řada dostupných, zcela

vyhovujících materiálů.

Vlastní tvorba regionálně zaměřených výukových materiálů se nesla, mimo jiné, v duchu 

RVP ZV. Do power-pointových prezentací jsem se snažila dávat co nejvíce výstižných 

fotografií vybraných nahosemenných a krytosemenných rostlin regionu Pacovska. Dále jsem 

upozorňovala na význam a využití těchto rostlin člověkem. Tam, kde to bylo možné, jsem 

zařadila informace z jiných předmětů, jako například z dějepisu. Přesněji řečeno, 

v prezentacích jsou zařazeny otázky, které s jinými předměty souvisí. Využila jsem tedy 

mezipředmětových vztahů. 

Do pracovních listů jsem zařadila také významné regionální pojmy, o kterých si nejprve sami 

žáci mají najít nějaké informace, až poté tyto pojmy učitel s žáky rozvíjí. Z těchto pracovních 

listů by si žáci mohli vytvořit portfolio, ve kterém by měli utříděné informace o systému 

rostlin. Navíc by toto portfolio žákům zůstalo navždy, což je pro ně přínosné zvláště poté, co 

ve škole vrátí vypůjčené učebnice.

Naprostou většinu vytvořených regionálně zaměřených výukových materiálů jsem ověřila 

v praxi, na základní škole i v nižším ročníku víceletého gymnázia. Po tomto ověření došlo 

k drobným úpravám. K nějakým dalším úpravám v budoucnosti ještě určitě dojde, neboť si 

podle těchto materiálů přeji vyučovat. Už teď vím, že některé fotografie rostlin nejsou úplně 

kvalitní. Zpočátku jsem nevěděla, jak kvalitnější snímky pořídit. Musela jsem si nechat 

poradit od zkušeného fotografa, abych věděla, jak rostliny správně fotit. I tak mi ale unikly 

některé důležité momenty, u některých rostlin jsem se nezaměřila na detail, i když bych ho 

poté v prezentaci potřebovala. Jako příklad mohu uvést nedokonalé zachycení mocnosti 



tyčinek u hluchavky bílé. Stejně tak mi trvalo delší dobu, než jsem se naučila upravit 

fotografie tak, aby byly v prezentaci co nejlepší. Z celé tvorby výukových materiálů a jejich 

následného ověřování v praxi si tedy připomínám, že chybami se člověk učí. Věřím, že po 

nějaké době učitelské praxe budou tyto materiály bohatší o další fotografie, informace, 

případně i další rostliny.

Ve třídách, ve kterých jsem tyto materiály ověřovala, byli žáci aktivní, spolupracovalo se mi 

s nimi velice dobře. Navíc se zřetelně ukázalo, že správná motivace ze strany učitele 

prohlubuje u žáků zájem o probírané učivo. Tato motivace byla výrazně usnadněna prácí 

s rostlinami a pojmy, které souvisí s regionem Pacovska, tudíž s rostlinami a pojmy, které 

nejsou většině žáků cizí.

Uvedené, regionálně zaměřené, výukové materiály mají k dispozici všichni učitelé 

přírodopisu a biologie na Pacovsku. K pracovním listům jsou vytvořena autorská řešení, která 

jsou součástí přílohy diplomové práce.



7.  Závěr

V teoretické části předložené diplomové práce jsem se věnovala přírodní charakteristice 

regionu Pacovska. Tato část je teoretickým podkladem a východiskem pro část praktickou.

Hlavním cílem diplomové práce poté bylo vytvoření regionálně zaměřených výukových 

materiálů pro výuku systému rostlin. Podkladem pro tvorbu těchto materiálů se stalo 

dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili všichni učitelé přírodopisu a biologie v regionu 

Pacovska. Dotazníkové šetření zobrazilo potřeby učitelů daných škol pro výuku systému 

rostlin. Většinu těchto vytvořených výukových materiálů jsem ověřila na školách, pro které 

jsou výukové materiály určeny, tedy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících 

víceletého gymnázia.

Veškeré vytvořené, regionálně zaměřené, výukové materiály mají k dispozici všichni učitelé 

přírodopisu a biologie na Pacovsku. Tyto materiály mohou vhodným způsobem doplňovat 

výuku systému rostlin tak, jak to vyžaduje RVP ZV. Pracovní listy i power-pointové 

prezentace mohou učitelé škol regionu Pacovska využít ve své regionálně zaměřené výuce 

botaniky, především systému rostlin. Učitelé mohou tyto materiály libovolně upravovat tak, 

aby jim byly ve výuce co nejvíce přínosné. 

Všechny cíle diplomové práce uvedené v úvodu jsem splnila.
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