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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá léčivými rostlinami z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae). Klade důraz na mezipředmětové vztahy s chemií a vyuţití teorie 

v praktickém ţivotě. 

V rámci teoretické části práce je sestaven přehled vybraných druhů čeledi s cílem 

upozornit především na jejich obsahové látky, specifické účinky a široké vyuţití. 

Obsahem je dále vyuţití významných charakteristických rysů čeledi ve vyučování 

a návrhy zařazení tématiky čeledi hluchvakovitých (Lamiaceae) do výuky na 2. stupni 

základních škol a gymnáziích.  

Praktická část vychází z dotazníkového průzkumu, který měl zjistit, jak učitelé středních 

škol ve výuce pracují s tématem čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). Výsledkem 

praktické části práce je 6 praktických činností, které učitelé mohou vyuţít ve výuce, 

především na středních školách. Dále učební materiál – 4 prezentace v powerpointu a 6 

pracovních listů, které navazují na laboratorní a praktická cvičení.  

Výsledkem diplomové práce jsou informace o čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

zkompletované do uceleného textu a náměty pro didaktické vyuţití ve výuce. 



Abstract 

Healing plants from labiate family (Lamiaceae) and their usage in cross subjects 

relationship between biology and chemistry. 

The presented diploma work deals with healing plants. It is mainly focused on cross 

subjects of chemistry and the usage of theory in practical life. 

Theoretical part of this work consists of an overview of selected races. It’s aim is 

mainly to present substance content of these plants, specific effects and wide usage.  

The usage of important characteristic features of this family in teaching and proposals 

how to classify this topic as a learning subject at primary schools and grammar schools 

is the further content of this work. 

Practical part is a result of questionnaire research, which should give us some 

information about how teachers at secondary schools work with this topic in practical 

lessons. The final outcome of practical part are six practical activities that teachers can 

use while teaching, mainly at high schools. Further learning material contains four 

presentations in PowerPoint and six worksheets which relate to laboratory and practical 

exercises. 

Final outcome of the work is information about this family set to a compact text and 

further visions for didactic use in teaching. 
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1. Úvod 

Čeleď rostlin hluchavkovitých (Lamiaceae) obsahuje velké mnoţství druhů, které 

člověk vyuţívá pro jejich velký význam ve farmacii, lidovém léčitelství, 

potravinářském průmyslu, gastronomii a např. i v kosmetice a parfumerii. Velká spousta 

se jich vyuţívala odnepaměti, další z těchto bylin se dostaly do popředí zájmu výzkumu 

aţ v posledních letech. 

Byliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) jsou obsáhlou čeledí, co se týče 

významných rostlin. S velkým mnoţstvím z nich se setkáváme v praktickém ţivotě 

a vyuţíváme je jako koření nebo léčivky. Proto by jim měl být ve výuce věnován zájem. 

A to nejen kvůli obsahovým látkám, které se dají získat pomocí chemických metod, ale 

i jejich vyuţití pro přípravu léčivých přípravků nebo pokrmů, a v neposlední řadě také 

kvůli konkrétním znakům čeledi. Demonstrovat můţeme typický hranatý stonek, 

mikroskopovat kolenchym, trichomy apod. 

Tato diplomová práce se podrobně zabývá rostlinami z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae) a klade důraz na mezipředmětové vztahy biologie a chemie. Laboratorní 

i praktická cvičení doprovázená prezentacemi v powerpointu a pracovní listy by měly 

učitelům umoţnit snadno a poutavě přiblíţit danou tématiku studentům a ţákům. 

 

Cíle: 

 Charakterizovat čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) a doplnit obecnou 

charakteristiku o znaky čeledi významné pro didaktické vyuţití s důrazem 

na obsahové látky a jejich specifické účinky. 

 Sestavit přehled vybraných rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) s jejich 

charakteristikami, výskytem, obsahovými látkami a vyuţitím v praxi. 

 Zpracovat náměty pro praktické činnosti v tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae). 

 Vytvořit učební materiál pro výuku čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

na středních i základních školách s důrazem na mezipředmětové vztahy s chemií. 
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2. Teoretická část 

Teoretická část popisuje čeleď hluchavkovýtých (Lamiaceae) s důrazem didaktické 

vyuţití a obsahové látky. Dále zahrnuje přehled vybraných rostlin této čeledi se 

zaměřením na jejich charakteristiku, výskyt a pouţití v praktickém ţivotě. 

Nakonec jsou popsány návrhy zařazení tématiky čeledi do výuky podle Rámcových 

vzdělávacích programů a vybrané didaktické metody vyuţívané v rámci výuky 

na školách. 

 

2.1 Čeleď hluchavkovité (Lamiaceae) 

2.1.1 Systém – vědecká klasifikace 

Vědecký systém třídění rostlin znázorňuje tabulka č. 1 (Kubát, 2002).  

 

Tab. 1 – systém rostlin 
 

říše rostliny (Plantae)  

podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta)  

oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta)  

třída vyšší dvouděloţné (Rosopsida)  

řád hluchavkotvaré (Lamiales)  

čeleď hluchavkovité (Lamiaceae)  

charakterizované rody rod bazalka (Ocimum) 

rod dobromysl (Origanum) 

rod hluchavka (Lamium)   

rod jablečník (Marrubium)  

rod konopice (Galeopsis)  

rod levandule (Levandula)  

rod majoránka (Majorana) 

rod máta (Mentha)                                                            

rod mateřídouška (Thymus)   

rod meduňka (Melissa) 

rod rozmarýn (Rosmarinus) 

rod saturejka (Satureja) 

rod šalvěj (Salvia) 

rod yzop (Hyssopus)                     
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2.1.2 Výskyt 

Čeleď obsahuje okolo 220 rodů a přes 4000 druhů. Rostliny jsou rozšířeny téměř 

po celém světě, zejména ve Středomoří a na Blízkém východě. V České republice se 

vyskytuje přibliţně 35 rodů a asi 100 druhů [1]. 

Zástupci čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) se vyskytují na různých půdních 

podkladech (humózních, písčitých, vápnitých, s vyšším obsahem dusíku), v různých 

podnebných pásech (mírném, subtropickém i tropickém). Nejvíce v teplejších, 

slunných, sušších oblastech. 

 

 

2.1.3 Charakteristika 

Jedná se o rozsáhlou čeleď, která zahrnuje byliny, polokeře i keře, vzácněji stromy. Jde 

hlavně o jednoleté, dále dvouleté i vytrvalé rostliny. 

Charakteristickým znakem čeledi jsou čtyřhranné lodyhy, z nichţ vyrůstají listy bez 

palistů, které stojí vstřícně a křiţmostojně. 

Květy jsou uspořádány ve vrcholičnatých přeslenech a vyrůstají v úţlabí listů. Jsou 

souměrné, oboupohlavní. U některých druhů se někdy stává, ţe redukcí květů nebo 

sblíţením lichopřeslenů vznikají klasy nebo strobuly. Kalich bývá trubkovitý, 

dvoupyskatý a pětičetný. Horní pysk je trojcípý a spodní dvoucípý. Koruna je tlamatá, 

také dvoupyská. Její horní pysk bývá někdy zakrnělý, jinak je tvořen dvěma korunními 

plátky. Spodní pysk je tvořen plátky třemi. Čtyři tyčinky přirůstají nitkami ke koruně. 

Dvě z nich bývají delší, proto mluvíme o dvoumocných tyčinkách. 

Semeník je svrchní, dvoupouzdrý. V jeho obou částech jsou uloţena dvě vajíčka. 

Semeník se postupně zaškrcuje a po dozrání vznikají čtyři jednosemenné části – plody. 

Plod bývá nejčastěji tvrdka (Tomčíková, 1999). 

Lodyha, listy i květy jsou pokryty trichomy krycími. Dále ale hlavně charakteristickými 

trichomy ţláznatými, jejichţ buňky produkují extrakty, především aromatické silice. 
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2.1.4 Znaky čeledi významné pro didaktické využití  

Nejčastěji se jedná o ţláznaté byliny mnohokrát ţáky zaměňované s čeledí kopřivovité. 

Ţáci většinou neví, ţe se jedná o dvě odlišné čeledi, proto je nutné je seznámit 

s charakteristickými a určovacími znaky, které jsou typické pro rostliny čeledi 

hluchavkovité (Lamiaceae). 

Na první pohled a omak je zřejmá čtyřhranná lodyha, která můţe být jednoduchá nebo 

větvená. Zřetelněji můţeme hranatý stonek pozorovat pod mikroskopem, kdyţ 

provedeme příčný řez stonkem a zhotovíme vodní preparát. Pod mikroskopem je pak 

i viditelný rohový kolenchym, který zpevňuje hrany rostliny. 

Listy jsou jednoduché, vstřícné většinou křiţmostojně postavené bez palistů. Z lodyhy 

vyrůstají na bázi řapíku nebo mohou být i přisedlé. 

Květy jsou většinou zřetelně souměrné. Ve staţených vrcholcích vytvářejí zdánlivé 

přesleny, konkrétně lichopřesleny. Ty jsou navzájem oddálené či nahloučené 

do koncových lichoklasů. Na květech můţeme dále pozorovat, ţe jsou oboupohlavné. 

Kalich je pětičetný, trubkovitého aţ zvonkovitého tvaru. Můţe být pravidelný nebo 

zřetelně dvoupyský, kdy horní pysk je obvykle trojcípý a dolní dvoucípý. Koruna je 

srostlolupenná původně z pěti lístků. Je viditelně dvoupyská. Horní pysk bývá někdy 

zakrnělý, jinak je dvoucípý a spodní trojcípý. Kdyţ rozevřeme květ, uvidíme zpravidla 

čtyři dvoumocné tyčinky. To znamená, ţe dvě jsou delší neţ dvě zbylé. Tyčinky 

přirůstají nitkami ke koruně. Prašníky jsou intorzní se dvěma prašnými váčky. 

To znamená, ţe vyrůstají směrem ke středu květu. Zástupci jsou včelařsky významní. 

Gyneceum je synkarpní. Jedná se o srůst plodolistů. Zde konkrétně ze dvou plodolistů. 

Vytváří tak vícepouzdrý semeník. Semeník je svrchní, protoţe květní obaly a tyčinky 

vyrůstají pod semeníkem, který je tudíţ celý ukrytý. Dále je nepravou přehrádkou 

rozdělen na 4 části, kdy kaţdá z nich odpovídá polovině plodolistu. Blizna je 

dvouramenná. Plodem bývají tvrdky, u mimoevropských skupin to mohou být i např. 

peckovice nebo tobolka (Slavík, 2000). 

Dalším charakteristickým znakem jsou trichomy, které se vyskytují buď na celé rostlině 

nebo je jejich hustota větší na konkrétních částech, jako je lodyha, listy nebo květy. 

Na těle rostliny najdeme trichomy krycí, ale hlavně typické trichomy ţláznaté, coţ je 
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výrazný rozdíl např. od kopřivy, která má trichomy ţahavé. Vznikají 

vychlípením a následným růstem z epidermálních buněk, trichoblastu, které se 

diferencovaly jinde neţ ostatní epidermální buňky. Mají charakteristické paličkovité 

zakončení. Buňky stopky jsou protáhlé, poslední je krátká a právě na ní sedí kulovitá 

buňka produkující exkret. Stěny buněk jsou převáţně tenké a protoplast je i v dospělosti 

ţivý (Pazourek, 1992). Ve ţláznatých trichomech jsou obsaţeny silice typické pro tuto 

čeleď. Ty jsou jednou z nejdůleţitějších sloţek. 

Rostliny obsahují i některé další látky. Mnoţství i jakost silice a ostatních látek závisí 

na době a způsobu sběru a na konzervaci neţ na kultivaru. Důleţitou roli zde hraje také, 

na jakém místě a za jakých podmínek rostlina vyrůstala. Obsahové látky se v rostlině 

vyskytují tedy v nějakém procentuálním zastoupení a různé druhy čeledi obsahují různé 

druhy látek. Proto je pro jednotlivé druhy charakteristická  např. jiná vůně, chuť, nebo 

vlastnosti vyuţívající se v lidovém léčitelství, farmacii popřípadě v potravinářství.  

 

2.1.5 Obsahové látky 

Čeleď hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae) je zastoupena bylinami poskytující drogy 

bohaté na silice. Nejčastěji jsou obsaţeny v ţláznatých trichomech. Velké mnoţství 

druhů je proto vyuţíváno v lidovém léčitelství i ve farmaceutickém průmyslu, jiné jako 

koření. Některé dále pouţíváme v potravinářském průmyslu nebo dokonce v kosmetice. 

 

2.1.5.1 Hlavní skupiny obsahových látek 

Léčivé účinky rostlin podmiňuje obsah určitých, chemicky dobře nebo i obtíţně 

charakterizovatelných látek nebo skupiny látek, které rostlina vytváří během své 

ontogeneze a které jsou meziprodukty nebo výslednými produkty látkové přeměny 

v jejích ústrojích (Jirásek, Starý, 1989). 

Tabulka č. 2 znázorňuje přehled účinných látek. Charakterizuje chemickou strukturu, 

význam látky a na ni bohaté části v rostlině. Při zpracování údajů v níţe uvedené 

tabulce vycházím z těchto publikací (Jirásek, Starý, 1989; Tomčíková, 1999). 
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Tab. 2 – Obsahové látky, jejich charakteristika a výskyt v rostlině 

Obsahová 

látka 
Charakteristika obsahové látky 

Výskyt 

obsahové látky 

v rostlině 

Alkaloidy Jsou to přírodní dusíkaté sloučeniny obvykle zásaditě 

reagující s výraznými fyziologickými účinky na ţivý 

organismus. Dusík má vţdy aminový charakter. Je 

vázán převáţně v heterocyklu, někdy je však navázán 

i v postranním řetězci. Jsou to většinou pevné 

krystalické látky bez zbarvení a zápachu. Nejjednodušší 

alkaloidy bývají označovány jako biogenní aminy. 

V rostlině vznikají při biosyntéze z aminokyselin nebo 

z meziproduktů např. steroidů, terpenoidů apod. Jejich 

jedovatost se často vykládá jako přirozená ochrana 

příslušného druhu v přírodě.  

Zpravidla       

ve všech 

orgánech, 

nejvíce             

v kořeni, kůře, 

listu, semeni. 

Glykosidy Jsou přírodní látky sloţené ze dvou částí – cukru 

a aglykonu spojené gylkosidickou vazbou. Jedná se 

o deriváty sacharidů. Chemická skladba aglykonu je 

třídí na flavonové, fenolové, srdeční, kumarinové, 

antrachinonové. Jedná se o látky hořké a zpravidla 

jedovaté.  

Ochranné 

a zásobní látky 

v buněčných 

šťávách listů, 

semen, pupenů, 

oddenků. 

Saponiny Jedná se o glykosidické organické látky, které se 

hydrolyzují na cukr a aglykon – sapogenin. Při smíchání 

s vodou a po protřepání silně pění. Nepříznivý účinek 

spočívá v tom, ţe působí podobně jako krevní jedy, 

jelikoţ vyvolávají hemolýzu červených krvinek. Také 

jsou jedovaté pro teplokrevné ţivočichy a ryby. Naopak 

výrazně sniţují povrchové napětí kapalin, ve kterých 

jsou rozpuštěny, proto se vyuţívají jako výborná 

diuretika. Dělíme je na steroidní a triterpenické. 

Ve všech 

částech, hlavně 

v kořeni. 
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Silice Jedná se o výrazně páchnoucí tekuté, těkavé látky. Jsou 

to směsi mnoha prchavých lipofilních metabolitů rostlin 

uloţených ve speciálních rostlinných pletivech. Ze silic 

lze izolovat mnoho sloţek např. terpeny 

(monoterpenické uhlovodíky, aldehydy, alkoholy, 

ketony, estery), sekviterpeny (uhlovodíky, kyslíkaté 

látky), fenylpropanové deriváty atd. Silice mají 

vlastnosti podobné olejům, proto je dříve nazývali 

éterické oleje. 

Květ, list, 

stonek, 

konkrétně 

u hluchavkovitých 

(Lamiaceae) 

v ţláznatých 

trichomech. 

Třísloviny Jde o přírodní bezdusíkaté sloučeniny. Jsou chemicky 

nejednotné se schopností vytvářet nerozpustné 

sloučeniny s bílkovinami obsaţenými v kůţi.                

Z chemického hlediska to jsou polyfenoly s velkou 

relativní molekulovou hmotností, které se rozpouští      

ve vodě i v alkoholu často jako koloidy reagující slabě 

kysele. Nejsou příliš stálé, snadno polymerizují, oxidují 

apod. Díky této vlastnosti se dlouhým skladováním 

tříslovinných drog ztrácí jejich účinnost. 

U hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae) narazíme hlavně 

na katechinové třísloviny. 

Větší mnoţství 

obvykle 

lokalizováno 

v listech nebo 

plodech. 

Hořčiny Patří sem přírodní látky rozmanitého chemického 

sloţení. Jde o označení souboru obsahových sloţek 

drogy mající hořkou chuť. Jediným častým chemickým 

znakem je laktonová struktura. V terapii se uplatňují 

jako alkoholické či vodní extrakty nebo tinktury. 

Z farmaceutického hlediska mají převáţně zanedbatelný 

význam. 

Nejvíce            

v kořeni, 

stonku, listu. 

Slizové 

látky 

Jedná se o polysacharidy rozmanitého typu a tedy 

i produkty primárního metabolismu. V rostlině vznikají 

samovolně jako látky vázající vodu. 

Převáţně          

v květu, listu. 
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Organické 

kyseliny 

Jsou chemické látky, které jsou u rostliny produkty 

primárního metabolismu. V rostlinách se vyskytují 

volné nebo vázané ve formě solí, esterů nebo laktonů. 

Jejich význam je, ţe ovlivňují postupné vstřebávání 

jiných látek v organismu. Patří sem např. kyselina 

kávová, rozmarýnová, ursolová apod. 

Největší obsah 

v plodech. 

 

 

 

2.1.5.2 Specifické účinky 

Rostliny této čeledi obsahují velké mnoţství biologicky aktivních látek s širokým 

spektrem farmakologických účinků na lidský organismus. 

V tabulce č. 3 jsou popsané skupiny látek, které nám přiblíţí, jaké účinky nebo 

vlastnosti určitá droga z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) má. Při zpracování údajů 

v níţe uvedené tabulce vycházím z publikace (Tomčíková, 1999). 

 

Tab. 3 – Skupiny látek a jejich specifické účinky 

Skupina látek Specifické účinky 

Adstringencia Jsou to látky, které mají svíravé a stahující účinky. Tuto vlastnost 

mají zejména tříslovinné drogy. Hlavní účinek je, ţe sráţí 

bílkoviny na povrchu sliznice a kůţe, a tím sniţují sekreci, 

vstřebávání a překrvení. Tohoto výrazného efektu se vyuţívá 

k léčení zánětlivých stavů např. kataru ţaludku a střev, zevně 

na mokvavé rány, odřeniny, hemeroidy a také proti pocení. 

Anthelmintika Mezi anthelmintika řadíme léčivé látky, které se vyuţívají při 

hubení parazitů. Tyto látky různými mechanismy usmrcují, 

inaktivují nebo paralyzují parazitické helminty – červy, které se 

vyskytují hlavně v některé z částí zaţívacího ústrojí hostitele. 
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Antidiaforetika Nazýváme je téţ antihidrotika. Jsou to rostlinné drogy, které 

působí na teplotní centra a na ţlázy, kde redukují nadměrnou 

potní sekreci. Nadměrné pocení se můţe např. projevovat 

během puberty, klimaktéria, nebo při některých srdečních 

onemocnění apod.  

Antidiaroika Mají stejnou funkci jako účinné látky nazývané obstipancia. 

Jedná se o skupinu rozdílných látek, které sniţují peristaltiku, 

střevní sekreci nebo na sebe váţí toxiny, a tím působí 

nejrůznějšími způsoby proti průjmům. 

Antidysmenoroika Mezi antidysmenoroika řadíme účinné látky, které upravují 

bolestivou menstruaci, případně pomáhají při poruchách 

menstruačního cyklu. Hlavním účinkem je, ţe působí 

spazmolyticky v oblasti malé pánve. 

Antiflogistika Jedná se látky, které zmírňují zánětlivé procesy. Většinou mají 

antiseptické účinky. Pouţívají se buď vnitřně, nebo i zevně 

ve formě obkladů či mastí. Obecně sem řadíme antibakteriálně 

působící siličné drogy a dále adstringentně působící třísloviny. 

Antihemoroika Drogy, které se uplatňují při léčení hemoroidálních cév. Toto 

onemocnění je poměrně časté. Bývá způsobeno např. sedavým 

zaměstnáním, špatnou ţivotosprávou a často se s hemeroidy 

setkáváme po obtíţných porodech. Onemocnění léčíme bylinami 

s protizánětlivým a adstringentním účinkem ve formě sedacích 

koupelí nebo mastí. 

Antimenoragika Jsou léčivé látky, které zmírňují silnou, dlouhotrvající nebo 

častou menstruaci, popřípadě mohou pomáhat při jejím oddálení. 

Antiseptika Tyto látky nazýváme téţ bakteriostatika. Jsou to drogy 

zabraňující růstu choroboplodných zárodků a tedy šíření nákazy. 

Uplatňují se vnitřně i zevně a sniţují rizika infekce, sepse, 

hniloby. 
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Diuretika, 

urologika 

Jsou látky, které zvyšují vylučování moči. Tohoto účinku se 

vyuţívá při vyplavování písku a menších kaménků a při 

srdečních chorobách, kde dochází k zadrţování vody. Působí zde 

hypotonicky. Jako urologika označujeme čajové směsi, které 

kromě diuretických vlastností mají efekt i antiflogistický 

a případně spazmolytický. Diuretický účinek mají silice, které 

působí dráţdivě na ledviny. Jedná se o saponiny, glykosidy, 

kyselinu křemičitou aj. Uţívání diuretických čajů by mělo být 

pod odbornou kontrolou, nebo alespoň časově omezeno. 

Expektorancia Tyto rostlinné látky často pouţíváme při onemocnění dýchacích 

cest. Je však nutné si uvědomit, ţe na mnohé těţké infekty léčba 

čajem nebo kloktání nestačí. V těchto případech se jedná 

o prostředky, které léčbu doplňují. Pouţívají se drogy s obsahem 

silic, které v plicích uvolňují účinné látky. Ty zvyšují sekreci, 

působí dezinfekčně a antisepticky. Dále se vyuţívají účinné látky 

působící centrálně prostřednictvím nervstva. Ve větších dávkách 

ale vyvolávají i zvracení. Důleţitou skupinou jsou drogy působící 

dráţdivě přímo na hladké svalstvo dýchacích cest. Tyto slizové 

látky pokrývají zánětlivě zasaţené sliznice hlenem, kterým ji 

chrání a usnadňují vykašlávání. 

Gargarisma Jedná se o látky, které pouţíváme jako kloktadla a to především 

k dezinfekci ústní dutiny. Při těţších stavech jako jsou hnisavé 

angíny a choroby vyţadující léčbu antibiotiky, uplatňujeme 

kloktadla pouze jako pomocný prostředek. Účinek je 

antiseptický, antiflogistický a adstringentní. 

Gynekologika Působením rostlinných drog je účinné pouze jde-li o funkční 

změny. Účinné látky tlumí křeče hladkého svalstva malé pánve. 

Mohou také ochrnovat nervová zakončení a tím působit na svaly 

cév, případně přímo na dělohu, kde způsobují její smršťování. 

V tomto případě je ale nutná konzultace s lékařem. 
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Cholagoga Jde o látky, které podporují tvorbu ţluči v játrech a její 

vylučování ze ţlučníku do dvanácterníku. Účinné látky působí 

buď tak, ţe mírně dráţdí játra a tím vyvolají zvýšenou sekreci 

ţluče, nebo dráţdí nervovou soustavu, která pak zvyšuje pohyb 

ţlučovodů a ţlučníku. Léčivé čaje se vyuţívají při onemocnění 

ţlučových cest, při ţlučových kaméncích i jako podpůrné 

prostředky při zaţívacích potíţích. Současně s léčbou je ale nutné 

dodrţovat dietu. 

Kardiaka Mezi kardiaka řadíme drogy působící na srdeční sval. Ovlivňují 

tedy srdeční činnost. Účinek těchto léčivých látek můţe být např. 

kardiostimulační, který přechodně povzbuzuje srdeční činnost. 

Karminativa Jsou to léčivé prostředky proti nadýmání. Působí spazmolyticky 

nebo potlačují kvasné procesy ve střevech. Nejčastěji se uţívají 

silice mající účinek spasmolytický, někdy aţ narkotický, často 

antiseptický a antifermentativní. Silice prokrvují sliznice, 

upravují střevní peristaltiku, čímţ zvyšují chuť k jídlu. 

Laxativa Účinné látky, které ulehčují vyprazdňování střev. Působí různými 

mechanismy: např. roztahují střeva tím, ţe na sebe váţí vodu 

a nabobtnávají. Tím dále vyvolávají vyprazdňovací efekt. Také 

změkčují stolici nebo působí přímo na hladký sval střeva. 

Dlouhodobé uţívání laxativ ale vede k návyku. 

Metabolika Jsou látky napomáhající metabolismu, tedy urychlují a zvyšují 

látkovou přeměnu. Patří sem rostlinné drogy působící diureticky, 

potopudně, zvyšující činnost ţláz s vnější sekrecí, tedy i tvorbu 

trávicích šťáv a napomáhající vykašlávání 

Nervina Ovlivňují přímo nebo nepřímo nervovou soustavu. Mohou 

působit sedativně, stimulačně, případně zlepšují celkový stav 

organismu. Hlavně se indikují při neurózách. V poslední době 

byly tyto rostlinné drogy dosti vytlačeny chemickými léčivy. 



19 

 

Obstipancia Jsou tlumící léky, které působí proti průjmovým onemocněním. 

Uţívají se krátkodobě, jelikoţ rychle způsobují zácpu. Tyto 

drogy většinou sniţují peristaltiku střev. 

Roborancia Látky celkově posilující organismus. Pouţívají se hlavně 

při rekonvalescencích, chudokrevnosti, nechutenství a únavě. 

Většinou se jedná o rostliny obsahující hořčiny a sloučeniny 

ţeleza, vápníku, minerály a vitamíny. 

Spazmolytika Jde o drogy, které uvolňují zvýšený tonus aţ spazmus hladkého 

svalstva i nervového původu. Látky působí především v trávicím 

traktu a v průduškách, sniţují sekreci ţláz. 

Stomachika Upravují činnost ţaludku a podporují trávení. Uţíváme je při 

nechutenství, chronických infekcích často spojených se zácpou, 

při pocitech vyčerpanosti, v rekonvalescenci apod. Většinou takto 

působí rostlinné drogy s obsahem hořčin. Reflektoricky ovlivňují 

ţaludeční sekreci, tedy zvyšují vylučování trávicích šťáv. Mírně 

zmírňují i nepřiměřený tonus svalstva, především spodní části 

ţaludku. Některé vyvolávají rozšiřování cév sliznice a tím 

zvětšují trávicí plochu. 
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2.1.6 Vybrané rody čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

Zde je zahrnuto 14 rodů a popsáno 15 druhů čeledi vyskytujících se v České republice 

se zaměřením na charakteristiku, výskyt, obsahové látky rostlin a jejich vyuţití.  

 

2.1.6.1 Rod bazalka (Ocimum) 

Tento rod zahrnuje přibliţně 60 druhů, jehoţ většina je rozšířená hlavně v Africe a Asii. 

Několik druhů se pěstuje po celém světě. Zástupci tohoto rodu jsou např. bazalka 

mátolistá (Ocimum menthaefolium), bazalka příjemná (Ocimum gratissimum), bazalka 

sivá (Ocimum canum) [2]. 

 

Bazalka vonná (Ocimum basilicum) 

charakteristika 

Jednoletá rostlina dorůstající výšky 10-45 cm. 

Z velké části pokrytá trichomy. Stonek je 

vzpřímený, hustě rozvětvený, dutý a lysý. Listy 

jsou světle zelené, krátce řapíkaté. Dále jsou 

nedělené a  vstřícně postavené. Květenství tvoří 

lichoklas z lichopřeslenů přibliţně po šesti 

květech. Ty jsou obojaké, souměrné, dvoupyské, 

se srostlými obaly. Koruna můţe být červená, 

světle růţová nebo ţlutobílá. Má krátkou trubku   

s širokým, čtyřlaločným horním pyskem a se 

lţicovitým, delším dolním pyskem. Tyčinky jsou 

dvoumocné a semeník svrchní. Plodem jsou 

drobné, tmavé tvrdky, které za vlhka silně 

slizovatí. Je pro ni typická silná aromatická vůně. 

Kvete od června do září (Jirásek, Starý, 1989). 

                                                                       

                                                                                     Obr. 1 Bazalka vonná (Ocimum basilicum)                            
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výskyt: 

Stará kulturní rostlina z jihozápadní Asie nebo severovýchodní Afriky. Vyskytuje se 

v teplých oblastech Evropy, jiţní, střední a východní Asii. Dále se objevuje v severní 

a severovýchodní Africe a subtropické a tropické Americe (Jirásek, Starý, 1989). 

ekologie/stanoviště 

Je velmi citlivá na chlad, proto vyhledává teplejší polohy a ze zahrad nezplaňuje. Dále 

vyţaduje převáţně kypré a ţivinami bohaté půdy (Kremer, 2003). 

vyuţívaná část 

Herba basilici (nať) 

Vysušená droga musí být jasně zelená, s bílými květy a s příjemnou aromatickou vůní 

i jemně štiplavou chutí. Sušením se aroma značně ztrácí (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

Dnes se droga pouţívá v čajových směsích nebo i samotná. Ovlivňuje především 

zaţívací orgány. Usnadňuje trávení, mírní nadýmání a příznivě ovlivňuje činnost 

zaţívacího ústrojí. Zároveň působí jako dezinficiens močových cest. V lidovém 

léčitelství se vyuţívá při zánětech horních cest dýchacích, jako potopudný a klidnící 

prostředek i jako dezinfikující kloktadlo. Silice bazalky je významná v parfumerii 

při kompozicích růţové a karafiátové vůně. Význam má dále v potravinářském 

průmyslu a mnohostranně se vyuţívá jako koření v kuchyni (Jirásek, Starý, 1989). 

vlastnosti: 

Dezinficiens, expektorans, karminativum, metabolikum (Jirásek, Starý, 1989). 

obsahové látky: 

Silice (převáţně charakteristicky vonící methylchavikol, dále např. linalool), třísloviny, 

glykosidy, saponiny (Jirásek, Starý, 1989). 
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2.1.6.2 Rod dobromysl (Origanum) 

Tento rod obsahuje přibliţně 20 druhů léčivých rostlin, které rostou převáţně 

na Blízkém východě a ve Středozemí. Mezi zástupce toho rodu řadíme např. dobromysl 

obecnou pravou (Origanum vulgare subsp. vulgare), dobromysl obecnou klasnatou 

(Origanum vulgare subsp. prismaticum) (Slavík, 2000). 

 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 

charakteristika:  

Jedná se o vytrvalou bylinu, která dosahuje 

výšky 20-90 cm. Z jejího dřevnatého oddenku 

vyrůstají vystoupavé aţ přímé, čtyřhranné      

a nahoře větvené lodyhy, které jsou často 

načervenalé. Listy jsou vstřícné, krátce 

řapíkaté. Čepel je vejčitá, celokrajná 

a přiléhavě krátce chlupatá. Květenství tvoří 

chocholičnatá lata z hlávek sloţených 

z lichopřeslenů. Kalich je zvonkovitý a koruna 

dvoupyská. Její barva je světle karmínově 

zbarvená aţ masově červená. Horní pysk je 

přímý, spodní sehnutý. Plody jsou podlouhlé, 

hladké a hnědé tvrdky. Kvete od července    

do září (Tomčíková, 1999). 

 

                                                                               Obr. 2 Dobromysl obecná (Origanum vulgare)  

 

výskyt: 

Tento druh roste v mírném pásu Eurasie. V České republice je tato rostlina velmi hojná 

hlavně v teplejších krajích celého státu. Převáţně kaňonovitá údolí řek s příznivými 

mezoklimatickými podmínkami. Téměř ve všech oblastech mezofytika, ale jen zřídka. 

Do horských oblastí proniká okrajově (Slavík, 2000). 
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ekologie/stanoviště: 

Druh je zvláště hojný na výslunných stráních, suchých loukách, mýtinách, lesostepi, ale 

i na zastíněných místech. Jedná se převáţně o světlomilný i teplomilný druh. Vyţaduje 

spíše mělké aţ středně hluboké, sušší hlinité půdy, které jsou bohaté na  ţiviny 

a obvykle i báze. Najdeme ji tedy na bazicky, ale i slabě kyselých půdních plochách 

(Jirásek, Starý, 1989). 

vyuţívaná část: 

Herba origani (nepřekvetlá nať) 

Droga je tmavozelená, s fialovými květy. Voní příjemně a chutná hořce kořenně, 

na jazyku zanechává stahující pocit (Jirásek, Starý 1989). 

pouţití: 

Droga má největší uplatnění při zaţívacích obtíţích. Její nálev se pouţívá při 

nechutenství, jelikoţ podporuje vylučování zaţívacích šťáv, zejména ţluči. Upravuje 

střevní peristaltiku, léčivě působí při průjmech s pojených s nadýmáním, kdy potlačuje 

křeče. Působí také dezinfekčně a zmírňuje ţaludeční neurózy. Droga je dále účinná při 

onemocnění z nachlazení, kašli a zánětu průdušek, při neuralgiích, revmatismu 

i neurosexuálních poruchách. Zevně nachází své uplatnění jako kloktadlo a k inhalacím 

při zánětech v dutině ústní, dále jako prostředek na koţní infekce a k přípravě obkladů 

na zduřené ţlázy. Průmyslovou destilací lze z drogy získat silice, která se vyuţívá 

v potravinářství a kosmetice, zejména v mýdlařství. Z natě lze získat hnědočervené 

barvivo, jímţ se dříve barvila vlna. Čerstvá i sušená se také pouţívá jako koření –

oregano (Tomčíková 1999). 

vlastnosti: 

Stomachikum, spazmolytikum, choleretikum, aromatikum, antiseptikum (mírné), 

expektorans (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky: 

Silice (hlavně tymol, karvakrol, bisabolen), hořčiny, třísloviny, organické kyseliny 

(doprovodné látky) (Jirásek, Starý, 1989). 
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2.1.6.3 Rod hluchavka (Lamium) 

Rod hluchavka (Lamium) čítá asi 40-50 druhů. Jsou to byliny původní v Evropě, Asii, 

severní Africe, ale některé plevelně pronikly do celého mírného pásu. Mezi některé 

zástupce patří hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), hluchavka nachová (Lamium 

purpureum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), hluchavka šalvějová 

(Lamium orvala), hluchavka prostřední (Lamium molucellifolium) (Slavík, 2000). 

 

Hluchavka bílá (Lamium album) 

charakteristika:  

Vytrvalá bylina o výšce 20-50 cm s plazivým, 

bohatě větveným oddenkem. Stonek je přímý aţ 

vystoupavý, čtyřhranný, chudě větvený a silný. 

Listy jsou řapíkaté stojící křiţmostojně. Čepel je 

vejčitě podlouhlá, zašpičatělá a vroubkovaně 

pilovitá. Na listech jsou ţláznaté trichomy. 

Květy jsou obojaké sestavené v úţlabí 

do lichopřeslenů. Jsou tvořeny zvonkovitým 

kalichem a špinavě bílou korunou s výrazně 

prohnutou trubkou. Horní pysk je přilbovitý, 

dolní je tvořen dvěma postranními výčnělky. 

Tyčinky jsou dvoumocné. Plodem jsou 

jehlancovitě trojhranné, hladké a zelené tvrdky. 

Při rozemnutí trochu nepříjemně zápachá. Kvete 

od dubna do října (Tomčíková, 1999). 

                                                              

                                                                                         Obr. 3 Hluchavka bílá (Lamium album)  

 

výskyt:                                                                   

Osídlení provází od mladší doby kamenné. Vyskytuje se převáţně v mírném pásu 

Eurasie, kromě východní Asie. V České republice je velmi hojná po celém území. 

Nalezneme ji od níţin po hranice víceméně souvislého osídlení (Slavík, 2000). 
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ekologie/stanoviště: 

Nacházíme ji v křovinách, okrajích lesů, příkopech, polích, návsích, skládkách, 

rumištích apod. Hojně na ţivných půdách a na místech bohatých na dusík a minerální 

látky (Jirásek, Starý 1989). 

vyuţívaná část: 

Flos lamii albi (květ), Herba lamii albi (nať). 

Kvalitní droga je krémově bílá, která voní jemně medovou vůní. Zprvu chutná slizovitě 

a nasládle, později nahořkle. Je příkladem rostlinného léčiva, které působí celým 

souborem látek (Jirásek, Starý 1989). 

pouţití: 

Hlavní uplatnění květu hluchavky bílé (Lamium album) je v nálevu při chorobách 

močových cest. Droga působí močopudně, dezinfekčně a nedráţdí ledviny. Velmi dobrý 

účinek má při prostatických potíţích a u předmenstruačních migrén. Rostlina se také 

pouţívá v lidovém léčitelství ve formě nálevu při zánětech horních cest dýchacích 

a bronchitidě. Dále pak při depresivních stavech spojených s nespavostí. Zevně je 

moţné nálev pouţít jako kloktadlo, do obkladů na křečové ţíly, na hemeroidy, abscesy 

apod. Droga je součástí diuretických čajových směsí a některých hromadně vyráběných 

léčivých přípravků. Mladé ještě nekvetoucí rostliny se často přidávají do jarních salátů. 

Z natě se dá také získat ţluté barvivo. Proto se v novověku pouţívala jako kosmetikum 

k přebarvování vlasů na plavo (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti: 

Diuretikum (saponiny, glykosidy, kyselina křemičitá aj.), dezinficiens, expektorans, 

sedativum, adstringens, antidysmenoroika, antihemoroika, antimenoragika, 

gynekologika, laxativa, metabolika (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky: 

Katechinové třísloviny – zvyšují odolnost a pruţnost cévních stěn a pomáhají zastavit 

difúzní krvácení, biogenní aminy (histamin, metylamin, tyramin) (Tomčíková, 1999). 

Silice (voní po včelím vosku), slizové látky, kyselina kávová a chlorogenová, cholin 

(Jirásek, Starý, 1989). 
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2.1.6.4 Rod jablečník (Marrubium) 

Tento rod zahrnuje asi 30 druhů bylin, které rostou v mírném pásu Evropy a Asie 

a nejvíce se vyskytují ve Středomoří. Jedním ze zástupců je např. jablečník cizí 

(Marrubium peregrinum) (Slavík, 2000). 

 

Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 

charakteristika 

Vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 30-50 cm. 

Bývá jen slabě aromatická. Lodyha je vystoupavá 

aţ přímá, dutá a je obloukově větvená. Listy stojí 

křiţmostojně a jsou řapíkaté. Mají široce vejčitou 

čepel, která je nepravidelně vroubkovaná a na rubu 

plstnatá. Květenství je hroznovité z 6-8 kulovitých 

lichopřeslenů vyrůstajících v paţdí horních listů. 

Květy jsou krátce stopkaté, obojaké a pětičetné. 

Kalich je trubkovitý, rozeklaný. Koruna je 

dvoupyská, s horním pyskem hluboce dvouklaným 

a s dolním trojlaločným. Je zbarvena bíle. Plody 

jsou trojhranné, hladké a šedohnědé tvrdky, které 

ve zralosti odpadávají i s kalichem. Kvete v dubnu 

aţ září (Tomčíková 1999). 

 

                                                                                             Obr. 4 Jablečník obecný (Marrubium vulgare) 

 

výskyt: 

Druh roste v Evropě a západní Asii v mírném pásmu, dále i v subtropech 

a severozápadní Africe. U nás se vyskytuje roztroušeně, i kdyţ byl dříve dosti hojný 

(Jirásek, Starý 1989) 
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ekologie/stanoviště: 

Nachází se hlavně na rumištích, pastvinách, okrajích křovin, svazích a u cest 

v teplejších místech republiky. Má vysoké poţadavky na teplo, světlo, provzdušněné 

půdy bohaté na ţiviny a dusík, obvykle i vápník. Nachází se také na mírně zasolených 

hlinitopísčitých půdách (Slavík, 2000). 

vyuţívaná část: 

Herba marrubii (nať) 

Při sběru i práci s drogou je důleţité chránit si nos a oči kvůli prachu z drogy 

způsobujícího alergické vyráţky. Droga je světle zelená. Charakteristicky slabě voní 

po jablkách a hořce balzámově chutná (Jirásek, Starý 1989). 

pouţití: 

Droga se nejvíce uţívá při zaţívacích obtíţích, jelikoţ má příznivý účinek na zaţívací 

ústrojí, hlavně na činnost jater, ţlučníku a na střevní peristaltiku. Uplatňuje se 

i při nechutenství a zaţívacích neurózách. Mimo to ovlivňuje příznivě srdeční činnost, 

hlavně při arytmiích. Častá bývá jeho kombinace s hlohem, především u extrasystol 

a srdečních neuróz. Expektoranční účinky se vyuţívají při léčení katarů horních cest 

dýchacích. Působí sekretoliticky. V lidovém léčitelství nachází droga uplatnění také 

při průjmech a bolestivé menstruaci. Zevně působí protizánětlivě a vyuţívá se na špatně 

se hojící hnisavé rány a vyráţky. Celkově se vyuţívá ve formě nálevu buď samostatně 

nebo v čajových směsích (Tomčíková 1999). 

vlastnosti 

Amarum, choleretikum, antidiaroikum, expektorans, antiflogistikum, kardiostimulans, 

roborancia, obstipancia, metabolikum, antidysmenoroikum (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Hořčiny (hlavně hořký diterpenický lakton marubiin),  třísloviny, saponiny, slizy, silice, 

glykosidy (Tomčíková, 1999). 
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2.1.6.5 Rod konopice (Galeopsis) 

Tento rod zahrnuje přibliţně 7 druhů bylin. Tyto aromatické rostliny se vyskytují 

v Evropě a Asii, kde také hojně rostou. Mezi zástupce tohoto rodu řadíme např. 

konopici sličnou (Galeopsis speciosa), konopici pýřitou (Galeopsis pubescens), 

konopici polní (Galeopsis tetrahit), konopici dvouklanou (Galeopsis bifida), konopici 

Pernhofferovu (Galeopsis pernhofferi) (Slavík, 2000). 

 

Konopice bledožlutá (Galeopsis segetum) 

charakteristika 

Je jednoletá bylina dorůstající výšky 20-50 cm, která 

takřka nevoní. Její lodyha je tenká, čtyřhranná, větvená 

a porostlá jemně pýřitými chlupy. Listy stojí 

křiţmostojně a jsou řapíkaté. Čepel  je podlouhle 

vejčitá aţ kopinatá a na okrajích pilovitě zoubkovaná. 

Květenství tvoří lichoklas z lichopřeslenů po 6-16 

květech, které vyrůstají v úţlabí horních listů. Květy 

jsou obojaké, souměrné, se srostlými obaly. Kalich je 

trubkovitý, bledozelený. Koruna je dvoupyská               

a bledoţlutě zbarvená s charakteristickou jasně ţlutou 

skvrnou na bázi středního laloku dolního pysku. 

Plodem jsou čtyři tvrdky. Kvete od července do září 

(Tomčíková, 1999).  

 

                                                                                                       

                                                                                                       Obr. 5 Konopice bledoţlutá (Galeopsis segetum) 

 

výskyt 

Druh pochází z východní a jiţní Evropy, kde také hojně roste a zasahuje do území 

střední, severní části. V České republice roste roztroušeně po celém území, ale jen 

vzácněji ve vyšších polohách (Tomčíková, 1999). 
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ekologie/stanoviště 

U nás roste dosti hojně ve světlých lesích, pasekách, křovinách, rumištích, u zdí a cest. 

Vyţaduje spíše sušší kamenité nebo písčité půdy, kdy podklad bývá nevápnitý neutrální, 

aţ slabě kyselý (Tomčíková, 1999). 

vyuţívaná část 

Herba galepsidis (nať) 

Drogou je usušená nať, která by měla mít sytě zelenou barvu a charakteristickou vůni 

(Tomčíková, 1999). 

pouţití 

V dnešní době má droga uplatnění v čajových směsích, kdy se uţívá při chorobách 

horních cest dýchacích a jako močopudný prostředek. V lidovém léčitelství je droga 

účinná i při plicních chorobách a tuberkulóze. Dále také v rekonvalescenci, neboť 

zlepšuje chuť k jídlu. Zevně se pouţívá na špatně se hojící rány (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Expektorans, diuretikum, metabolikum, adstringens (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Kyselina křemičitá (soli křemičitany), glykosidicky vázané hořčiny, neutrální a kyselé 

saponiny, třísloviny, pryskyřičné látky, vosky, oleje, pektinové a minerální látky 

(Tomčíková, 1999). 
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2.1.6.6 Rod levandule (Lavandula) 

Tento rod zahrnuje asi 20 druhů rostlin, které rostou ve Středozemí, dále na jih 

do tropické Afriky a na jihovýchod do Indie (Jirásek, Starý, 1989). 

  

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 

charakteristika:  

Jedná se o polokeř vysoký 20-60 cm, který je plstnatý     

a vonný hlavně při rozetření. Stonky bývají 

vystoupavé nebo poléhavé s odstálými větévkami. 

Listy jsou křiţmostojné s kopinatou aţ čárkovitou, 

celokrajnou čepelí, která má podvinutý okraj a roste 

přisedle. Květenství tvoří štíhlý, vrcholový lichoklas. 

Ten je tvořen z 3-8 lichopřeslenů sloţených z 6-10 

květů v paţdích listenů. Květy jsou krátce stopkaté, 

obojaké. Kalich má tvar vejcovitě trubkovitý a je 

šedofialový s četnými chlupy. Koruna je nezřetelně 

dvoupyská s dlouhou trubkou, která má modrou 

barvu. Plody jsou lesklé a hladké tvrdky. Kvete       

od června do srpna (Tomčíková, 1999). 

 

 

                                                                                                 Obr. 6 Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 

 

výskyt: 

Pochází ze Středomoří, kde také roste a to od Španělska po Jugoslávii. Dále se 

vyskytuje na výslunných svazích, v Přímořských Alpách, v jiţní Evropě a mnohdy 

i severněji. U nás se pěstuje jako léčivka nebo okrasná rostlina, ale můţe i zplanět. 

Vyskytuje se v teplejších oblastech a chráněných polohách republiky (Slavík 2000). 
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ekologie/stanoviště: 

Divoce rostoucí je vidět na kamenitých svazích, výslunných stráních a skalních stepích. 

Je teplomilná a preferuje lehčí půdy s obsahem vápníku (Grau, 1996). 

vyuţívaná část: 

Flos lavandulae (květ), Oleum lavandulae (éterický olej) 

Drogou jsou nerozvité květy. Má kořenný příjemný pach a chutná nahořkle (Jirásek, 

Starý, 1989). 

pouţití: 

Droga se v lidovém léčitelství povaţuje za mírné nervinum, které sniţuje krevní tlak 

a působící sedativně. Ve větším mnoţství můţe silice působit aţ narkoticky, kdy 

otupuje vnímání, sniţuje tělesnou teplotu, srdeční činnost a tlumí reflexy. Uplatnění má 

při bolestech hlavy, migrénách, nespavosti a bušení srdce. V nálevu samotná nebo 

v čajových směsích je účinná při poruchách trávení. Vyuţívá se také jako dezinficiens 

močových cest a diuretikum. Droga má schopnost mírně dráţdit pokoţku a prokrvovat 

ji, a proto se pouţívá zevně v lihovém mazání při revmatických potíţích, dně, zánětech 

nervů atd. V neposlední řadě má levandulová silice veliký význam v kosmetice 

a parfumerii jako vonná látka (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti: 

Sedativum, dezinficiens, diuretikum, spazmolytikum, aromatikum, nervinum (mírné) 

(Tomčíková, 1999) 

obsahové látky: 

Silice (estery lanaloolu především linalylacetát, dále terpineol, borneol, cineol, geraniol 

a  další), glykosidické sloučeniny (hlavně umbeliferon, kumarin), třísloviny (Jirásek, 

Starý, 1989). 
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2.1.6.7 Rod majoránka (Majorana) 

Rod majoránka (Majorana) čítá asi 7 druhů. Tyto aromatické rostliny se vyskytují 

hlavně v mediteránní oblasti (Slavík, 2000). 

 

Majoránka zahradní (Majorana hortensis) 

charakteristika:  

Jedná se o jednoletou bylinu, která dorůstá výšky   

10-60 cm. Bývá pokrytá šedivými trichomy a je silně 

aromatická. Má tenké, ale tuhé, bohatě větvené 

lodyhy, které jsou přímé nebo vystoupavé. Listy jsou 

křiţmostojné s krátkými řapíky. Čepel bývá obvejčitá 

aţ kopisťovitá, převáţně celokrajná. Květenství tvoří 

několik úţlabních lichopřeslenů sloţenými přibliţně   

z 8-12 květů. Bývá vrcholové hroznovité aţ latovité. 

Květy jsou obojaké a drobné se srostlými obaly. 

Kalich je jednopyský. Koruna je pyskatá, bílé nebo 

bledě růţové barvy. Plod tvoří čtyři světle hnědé, 

hladké tvrdky. Kvete od července do září (Jirásek, 

Starý, 1989). 

 

 

                                                                                        Obr. 7 Majoránka zahradní (Majorana hortensis) 

 

výskyt: 

Tato stará kulturní rostlina je známá jiţ od starověku ve Středomoří a Orientě. V České 

republice se ve velkém pěstuje po celém území hlavně jako koření a částečně jako 

léčivka. Najdeme ji na zahrádkách pro domácí potřebu, ale i v polních kulturách 

(Slavík, 2000). 
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ekologie/stanoviště: 

Tato bylina hojně zplaňuje a zdomácňuje a to převáţně ve Středomoří. Vyskytuje se 

hlavně v teplých oblastech, jelikoţ vyţaduje slunce. Preferuje suché, písčité půdy, 

obvykle s obsahem vápníku a dostatkem ţivin a vláhy (Jirásek, Starý, 1989). 

vuţívaná část: 

Herba majoranae (nať) 

Droga nesmí obsahovat bezlisté a zdřevnatělé dolní části lodyh. Po odstranění lodyh se 

získá hodnotnější droga, která je svěţe zelená s příjemnou a charakteristickou vůní 

a ostře kořennou a chladivě hořkou chutí (Jirásek, Starý 1989). 

pouţití: 

Droga působí příznivě zejména na zaţívací ústrojí. Má protikřečové vlastnosti, zvyšuje 

vylučování ţaludečních šťáv a ţluči, účinkuje i močopudně a dezinfekčně. Při vyšších 

dávkách působí tlumivě na centrální nervový systém. V nálevu se pouţívá 

při poruchách trávení, dále při nervové vyčerpanosti, bolestech hlavy, stavech 

sklíčenosti. Uplatnění má také při nachlazení a zánětech horních cest dýchacích. Můţe 

být přísadou do mastí, kdy se uţívá zevně při obtíţně a zdlouhavě se hojících ran nebo 

na mokvavé vyráţky. Pouţívá se i jako kloktadlo, do ústních vod a do aromatických 

osvěţujících koupelí. Mnohem více neţ ve farmacii se účinků vyuţívá v potravinářství 

a to jako samostatná nebo v kořenných směsích. V kuchyni ji přidáváme jako přísadu 

do polévek, omáček, nádivek apod. (Jirásek, Starý, 1989). 

vlastnosti: 

Dezinficiens, diuretikum, stomachikum, karminativum (Jirásek, Starý, 1989). 

obsahové látky: 

Silice (cis-sabinenhydrát, origanol, pinen), terpenické látky (terpinen, terpineol, 

terpinenol), hořčiny, třísloviny (Jirásek, Starý, 1989). 

 

 

 

 

 



34 

 

2.1.6.8 Rod máta (Mentha) 

Tento rod aromatických rostlin čítá přibliţně 12-15 druhů s původním rozšířením 

v mimotropických oblastech severní polokoule, v severozápadní Austrálii a na Novém 

Zélandu. Mezi zástupce patří např. máta dlouholistá (Mentha longifolia), máta vonná 

(Mentha suaveolens), máta klasnatá (Mentha spicata), máta vodní (Mentha aquatica), 

máta rolní (Mentha arvensis) (Slavík, 2000). 

 

Máta peprná (Mentha piperita) 

charakteristika:  

Vytrvalá bylina vysoká 30-50 někdy i více cm. 

Má plazivý oddenek s četnými nadzemními 

kořenujícími výběţky. Stonky bývají přímé nebo 

vystoupavé a větvené. Listy stojí křiţmostojně a jsou 

krátce řapíkaté. Čepel má podlouhlý eliptický aţ 

kopinatý tvar a je nepravidelně ostře pilovitá. 

Květenství tvoří vrcholový lichoklas z hustých 

lichopřeslenů. Kalich je trubkovitý. Koruna má krátkou 

trubku a je bledě nachově zbarvená. Plody netvoří. Je 

výrazně aromatická. Voní po mentolu. Kvete v červnu 

aţ srpnu (Tomčíková, 1999). 

 

 

                                                                                                         Obr. 8 Máta peprná (Mentha piperita) 

 

výskyt 

Jedná se o kulturní rostlinu hybridního původu, vzniklým přibliţně koncem 17. století. 

Vyskytuje se v mírných klimatických pásmech. V Evropě se pěstuje za účelem získání 

silice. Zplaňuje velmi zřídka (Jirásek, Starý, 1989). 
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ekologie/stanoviště 

Nejlépe se jí daří v lehčích humózních půdách s dostatkem vláhy a světla. Roste 

v teplejších chráněných polohách. Najdeme ji na loukách, zahrádkách ve vsi (Grau, 

1996). 

vyuţívaná část 

Herba menthae piperitae (nať), Folium menthae piperitae (list), Oleum menthae 

piperitae (éterický olej) 

Droga je tmavozelená, jeţ příjemně a velmi charakteristicky voní mentolem a chladivě 

ostře chutná (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

Nálev z drogy pomáhá při křečích, nadýmání, špatném trávení. Dále k odstranění 

nechutenství při nemocech ţaludku nervového původu a při nedostatečném vylučování 

ţluče. Nutná je však kontrola krevního obrazu, kdyţ drogu uţíváme dlouhodobě. 

Zevním uţitím se účinné látky uplatňují při onemocnění horních cest dýchacích 

k inhalacím nebo jako kloktadlo. Bývá také obsaţena v chladivých mastích a koupelích. 

Má prokrvující a mírně anestetické, i povrchově analgetické účinky. Najdeme ji 

v mnoha čajových směsí, galenických přípravcích i hromadně vyráběných léčivých 

přípravcích (Tomčíková, 1999). V kosmetice je součástí zubních past a ústních vod 

(Jirásek, Starý, 1989). 

vlastnosti 

Cholagogum, karminativum, spazmolytikum, antiseptikum, chuťové korigens, 

analgetikum, anestetikum (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (mentol a jeho estery, menton, cineol), třísloviny, hořčiny, flavonové glykosidy 

(Tomčíková, 1999). 
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2.1.6.9 Rod mateřídouška (Thymus) 

Rod aromatických suchomilných bylin, který zahrnuje asi 40-50 druhů. Tyto druhy 

rostou převáţně v mírném pásu a jsou rozšířené téměř po celé Eurasii (Jirásek, Starý, 

1989). Zástupci jsou např. mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), mateřídouška 

alpínská (Thymus alpestris), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), 

mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens), mateřídouška časná (Thymus praecox), 

mateřídouška ozdobná (Thymus pulcherrimus) (Slavík, 2000). 

 

Mateřídouška úzkolistá (Thymus serphyllum) 

charakteristika 

Jedná se o vytrvalou polokeřovitou bylinu velkou 

pouze 5-30 cm. Stonky jsou vystoupavé aţ přímé, 

dole načervenalé a zdřevnatělé. Listy mají kratičký 

řapík nebo rostou přisedle. Jsou křiţmostojné 

s čárkovitou aţ vejčitou celokrajnou čepelí, která 

je mírně podvinutá. Květenství tvoří lichoklas 

z lichopřeslenů sloţených z 3-6 květů, které jsou 

drobné. Mají zvonkovitý kalich a dvoupyskou 

korunu  s krátkou trubkou. Zbarvení koruny je 

fialově červené. Tyčinky jsou dvoumocné. Plodem 

jsou  čtyři drobné elipsoidní tvrdky. Kvete           

od dubna do září (Tomčíková, 1999). 

                                                   

                                                                                    Obr. 9 Mateřídouška úzkolistá (Thymus serphyllum)  

 

výskyt 

Druhy rostou v Eurasii v mírném pásu. V České republice roste roztroušeně a hojně 

po celém území (Tomčíková, 1999). 
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ekologie/stanoviště 

Roste spíše na suchých plochách, výslunných stráních, mýtinách, mezích, pasekách, 

u cest, dále na skalách a ve světlých lesích (Jirásek, Starý, 1989). Nalezneme ji od níţin 

do hor, častěji v teplejších oblastech s písčitou půdou (Grau, 1996). 

vyuţívaná část 

Herba serphylli (nať) 

Drogou je kvetoucí nať bez dolních zdřevnatělých částí stonků. Je světle aţ šedě zelená, 

s mnoţstvím fialových květů. Vůně je příjemná po tymolu a chuť kořenná aţ nahořklá 

(Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

Vnitřně droga nachází uplatnění při katarech horních cest dýchacích provázaných 

úporným kašlem, kdy uvolňuje zahlenění a působí antibakteriálně. Uţívá se 

při zaţívacích potíţích, jelikoţ působí protiprůjmově, proti nadýmání a křečím a také 

má dezinfekční účinky. Zevně se doporučuje k obkladům na dermatózy a otoky, 

do koupelí při hnisavých vyráţkách a jako kloktadlo. Drogu uţíváme v nálevu 

samostatně nebo v čajových směsích. Bývá součástí galenických a hromadně 

vyráběných přípravků. Významná je i v kosmetice, likérnictví a jako koření 

(Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Expektorans, adstringens, obstipans, spazmolytikum, karminativum, dezinficiens 

(Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (p-cymol, tymol, karvakrol, citral, pinen), třísloviny, hořčiny, organické kyseliny 

(kyselina ursolová), flavony (Tomčíková, 1999). 
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Mateřídouška tymián (Thymus vulgaris) 

charakteristika 

Jedná se o polokeř, který je vysoký 10-40 cm    

a má dlouhý, vřetenovitý kořen. Stonky jsou 

párovitě větvené a přímé. Dole bývají silně 

zdřevnatělé. Listy jsou krátce řapíkaté a stojící 

křiţmostojně. Čepel mají čárkovitou, tupou, 

celokrajnou a podvinutou. Květenství tvoří 

lichoklas z lichopřeslenů po 3-6 květech 

v úţlabí horních listů. Kalich je zvonkovitý, 

dvoupyský. Koruna je také dvoupyská a má 

bledě nachovou barvu. Plodem jsou zploštělé 

světle aţ tmavě hnědé tvrdky. Kvete v květnu aţ 

září (Tomčíková, 1999). 

 

                                              

                                                                                         Obr. 10 Mateřídouška tymián (Thymus vulgaris)  

 

výskyt 

Stará kulturní rostlina ze Středomoří, kde i planě roste na skalnatých svazích. U nás se 

pěstuje jako léčivka, skalnička nebo koření na zahrádkách, jen v teplých oblastech. 

Zcela výjimečně zplaňuje (Jirásek, Starý, 1989). 

ekologie/stanoviště 

Preferuje teplejší oblasti. V České republice v tuhých zimách vymrzá. Roste na sušších 

a lehčích půdách (Kremer, 2003). 

vyuţívaná část 

Herba thymi (nať) 

Drogou je nať bez zdřevnatělých částí stonků. Je šedozelená. Charakteristicky 

aromatická a příjemně kořenně a hořce chutnající (Jirásek, Starý, 1989). 
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pouţití 

Účinné látky se pouţívají proti kašli. V nálevu se uplatňuje při chorobách horních cest 

dýchacích, dávivém kašli a bronchitidě, kdy napomáhá při vykašlávání, uvolňuje 

spazmy a působí baktericidně. Druhou oblastí působení je zaţívací trakt. Patří mezi 

spolehlivé prostředky při průjmech spojených s nadýmáním a křečemi. V lidovém 

léčitelství je nálev z drogy účinný proti střevním parazitům, zejména u dětí. Zevně se 

droga osvědčila při zánětech v dutině ústní jako kloktadlo, k vymývání nebo koupelím 

špatně se hojících ran. Uplatnění droga našla i v kosmetice a v potravinářství jako 

koření (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Sekretolytikum, expektorans, spazmolytikum, dezinficiens, anthelmintikum 

(Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (hlavní sloţky tymol, karvakrol a vedle nich ještě cineol, cymen, linalool, 

bornylacetát atd.), třísloviny, flavony (luteony), hořčiny, aromatické a triterpenické 

kyseliny (kávová, chlorogenová, ursolová, oleanolová kyselina) (Tomčíková, 1999). 
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2.1.6.10 Rod meduňka (Melissa) 

Z tohoto rodu jsou známy 3 druhy, které se vyskytují od Evropy po Střední Asii a Írán, 

ale rostou hlavně v jiţní Evropě (Slavík, 2000). 

 

Meduňka lékařská (Melissa officinalis) 

charakteristika 

Jde o vytrvalou bylinu 20-80 cm vysokou. 

Má hustě listnatou, bohatě větvenou lodyhu, 

která je hojně pokryta trichomy. Listy jsou 

řapíkaté a rostou křiţmostojně. Čepel 

bývá široce vejčitá, hrubě vroubkovaná. 

Květenství tvoří lichoklas z lichopřeslenů       

po 4-12 květech vyrůstajících z paţdí listů, 

které jsou drobné. Mohou být jenopohlavní 

i oboupohlavní. Kalich je zvonkovitý. Koruna 

je dvoupyská s trubkou silně zakřivenou 

nahoru. Bývá zbarvena modře nebo ţlutobíle. 

Tyčinky jsou dvoumocné, semeník svrchní. 

Plodem jsou drobné, podlouhlé, hnědé tvrdky, 

které ve vlhku slizovatí. Je silně aromatická, 

citrónově vonící. Kvete od května do srpna 

(Tomčíková, 1999).                                        

 

                                                                                                          Obr. 11 Meduňka lékařská (Melissa officinalis) 

 

výskyt 

Pochází ze západoevropského Středomoří. V České republice se vyskytuje roztroušeně 

a pěstuje se na zahrádkách, menších plochách i v polních kulturách. Občas zplaňuje 

(Jirásek, Starý, 1989).  
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ekologie/stanoviště 

Vyţaduje těţší a ţivinami bohaté půdy. Vyhovují jí  slunné a chráněné polohy. 

Na nechráněných polohách často vymrzá (Slavík, 2000). Divoce roste v lesích, 

křovinách nebo podél potoků (Grau, 1996). 

vyuţívaná část 

Herba melissae (nať), Folium melissae (list) 

Drogou jsou listy nebo bohatě olistěná a nakvétající nať, ale bez dolních zdřevnatělých 

lodyh. Je světle zelená. Její vůně je citrónová a má kořennou, poněkud nahořklou 

a stahující chuť (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

V nálevu se droga doporučuje při nadýmání, jelikoţ má uklidňující účinky a zabraňuje 

tvorbě plynů a také podporuje sekreci zaţívacích šťáv, zejména ţluče. Uţívá se 

při různých kolikách v oblasti pánve a břicha. Jako mírné sedativum se uplatňuje lihový 

výtaţek a to při neurózách, nespavosti, vyčerpání, hysterii, ale také při zaţívacích 

poruchách. Zevně se pouţívá šťáva z čerstvých listů např. na ošetření pleti. Při zánětech 

nervů nebo při revmatismu se doporučuje koupel. Droga bývá obsaţena v čajových 

směsích a galenických přípravcích s výše zmíněnými účinky (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Karminativum, stomachikum, spazmolytikum, sedativum (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (geraniol, citroneal, citran, linalool, izopulegol), třísloviny, triterpenické kyseliny 

(kyselina ursolová), fenolické látky (Tomčíková, 1999). 
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2.1.6.11 Rod rozmarýn (Rosmarinus) 

Rod rozmarýn (Rosmarinus) zahrnuje pouze 2 druhy, které jsou původní ve Středozemí 

a jsou zde nejvíce rozšířené.  

 

Rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis) 

charakteristika 

Jde o vytrvalý, vţdyzelený keřík dorůstající výšky 

aţ 150 cm. Větvičky jsou vystoupavé hustě 

větvené a aromatické. Listy mají krátké řapíky     

a jsou křiţmostojné. Čepel je čárkovitá, koţovitá, 

vespod šedoplstnatá a podvinutá. Květenství tvoří 

lichoklasy z lichopřeslenů sloţených z 5-10 květů 

v úţlabí horních listů. Kalich je zvonkovitý, 

dvoupyský. Koruna má horní pysk hluboce 

vykrojený, spodní má velký střední lalok. Její 

barva je modrofialová. Tyčinky jsou dvě. Plody 

jsou čtyři hnědé a hladké tvrdky. Kvete od května 

do srpna (Tomčíková, 1999). 

                                                                                                                             

                                                                                  Obr. 12 Rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis) 

 

výskyt 

Planě roste ve Středomoří, kde je známá jiţ od starověku. Zde roste hojně a tvoří 

významnou součást vţdyzelených macchií. U nás se místy pěstuje jako ozdobná kultura. 

Mnohdy zplaňuje a zdomácňuje (Jirásek, Starý, 1989). 

ekologie/stanoviště 

Divoce roste na suchých kamenitých, křovitých místech nebo skalách a suchých svazích 

(Grau, 1996). 
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vyuţívaná část 

Folium rosmarini (list), Oleum rosmarini (éterický olej) 

Suché listy jsou zavinuté, které tvarem i barvou připomínají jehličí. Droga má typickou 

kafrovitou vůni. Její chuť je kořenná, ostrá aţ nahořklá (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití  

Uţívá se při zaţívacích obtíţích, kdy se předepisuje v nálevu při ţlučníkových potíţích, 

poruchách trávení, nechutenství a střevních kolikách. Má protikřečové a dezinfekční 

účinky. Tohoto efektu se vyuţívá i při léčení infekcí močových cest. Účinné látky 

působí proti podráţděnosti, ale ve vyšších dávkách můţe vyvolat stavy opojení 

a následné křeče. Zevně se uplatňuje při koupelích, protoţe prokrvuje pokoţku, 

do protirevmatických mazání a k potírání čela a spánků při bolestech hlavy (Tomčíková, 

1999). Rozmarýnová silice se pouţívá převáţně v kosmetice do vlasových koupelí, 

mýdel a některých kolínských vod, dále v potravinářství jako koření a také je součástí 

některých bylinných likérů (Jirásek, Starý, 1989). 

vlastnosti 

Stomachikum, spazmolytikum, choleretikum, nervinum, derivans (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (hlavní sloţka cineol, dále borneol, bornylacetát, kafr, kamfen, limonem, pinen), 

třísloviny, rozmarýnová kyselina, flavonové glykosidy, hořčiny (pikrosalvin) 

a doprovodné látky (Jirásek, Starý, 1989). 
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2.1.6.12 Rod saturejka (Satureja) 

Tento rod zahrnuje přibliţně 30 druhů. Rostliny z rodu saturejka (Satureja) rostou 

v mírných a subtropických pásech (Slavík, 2000). 

 

Saturejka zahradní (Satureja hortensis) 

charakteristika 

Jedná se o jednoletou bylinu, která je silně 

aromatická. Dorůstá výšky 10-35 cm. Její kořen je 

velmi rozvětvený. Prýty jsou pýřité, s chlupy              

i velkými ţlázkami, tmavozelené aţ fialově naběhlé. 

Lodyha odspodu často dřevnatí a hustě se větví. Listy 

jsou křiţmostojné, mají krátký řapík a kopisťovitou 

aţ čárkovitou celokrajnou čepel. Květenství tvoří 

lichoklasy z lichopřeslenů. Květy jsou obojaké nebo 

jen samičí, souměrné, se srostlými obaly. Kalich je 

zvonkovitý, do poloviny rozčleněný v kopinaté zuby. 

Barvu má zelenou nebo fialovou. Koruna je 

dvoupyská, fialové, růţové nebo bílé barvy. Tyčinky 

jsou dvoumocné, semeník je svrchní a dokonale 

čtyřdílný. Plodem jsou čtyři vejcovité, šedozelené aţ 

tmavohnědé a hladké tvrdky. Kvete od července      

do září (Jirásek, Starý, 1989). 

 

                                                                                Obr.13 Saturejka zahradní (Satureja hortensis) 

 

výskyt 

Pochází ze Středomoří a je známá jiţ od starověku. U nás se pěstuje po celém území 

na zahrádkách pro koření a v menším rozsahu v polních kulturách malých výměr jako 

léčivá droga i jako medonosná rostlina (Jirásek, Starý, 1989). 
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ekologie/stanoviště 

Dosti hojná je na skalnatých svazích, sutích, a kamenných mořích. Jedná se o jednu 

z hlavních sloţek vţdyzelených macchií (Jirásek, Starý, 1989). Vyţaduje dobrou 

zahradní půdu nejlépe v teplejších a chráněných polohách (Slavík, 2000). 

vyuţívaná část 

Herba satureja (nať) 

Drogou je nakvétající nať, která nesmí obsahovat dolní zdřevnatělé části lodyh. Často se 

odřezávají jen bohatě olistěné nakvétající vršky natě. Droga si ponechává přirozenou 

barvu listů i květů. Vůně je silně kořenná. Chuť má pálivou, ostrou, upomínající pepř 

(Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

Sloţky silice působí antisepticky. Účinné látky upravují poruchy zaţívání, potlačují 

neţádoucí kvasné pochody v zaţívacím ústrojí a zánětlivé procesy na sliznicích. 

Tříslovinami působí adstringentně. Droga se uplatňuje v lékařství i lidovém léčitelství 

buď samotná, v čajových směsích nebo v hromadně vyráběných léčivých přípravcích. 

Ty se doporučují při akutních gastroenteritidách provázených průjmy, při ztrátě chuti 

k jídlu a také proti zánětlivým chorobám horních cest dýchacích. Vyuţití má také 

v potravinářství jako koření a významná je i v kosmetice (Jirásek, Starý, 1989). 

vlastnosti 

Antiseptikum, adstringens, karminativum, stomachikum, kardiotonikum (mírné) 

(Jirásek, Starý, 1989). 

obsahové látky 

Silice (karvakrol, p-cymen, cymol, tymol, popř. pulegon), triterpenické kyseliny 

(ursulová a oleanolová kyselina), flavonoidní glykosidy, hořčiny, třísloviny (Jirásek, 

Starý, 1989). 
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2.1.6.13 Rod šalvěj (Salvia) 

Tento rod čítá okolo 900 druhů, které jsou rozšířeny ve všech částech Starého a Nového 

světa. Mezi zástupce patří šalvěj etiopská (Salvia aethiopis), šalvěj osténkatá (Salvia 

spinosa), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šalvěj rakouská (Salvia austriaca), šalvěj 

luční (Salvia pratensis), šalvěj hajní (Salvia nemorosa), šalvěj zahradní (Salvia viridis), 

šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), šalvěj zářivá (Salvia splendens), šalvěj sporýšová 

(Salvia verbenaca) (Slavík, 2000). 

 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 

charakteristika 

Polokeř dorůstající 20-100 cm výšky. Je to vytrvalá rostlina, 

která je silně aromatická. Stonky má bohatě větvené, ve spodní 

části se šupinovitě se odlupující borkou. Listy jsou 

křiţmostojné. Dolní bývají řapíkaté, horní přisedlé. Čepel je 

tuhá, podlouhle vejčitá, vroubkovaná nebo celokrajná. 

Květenství tvoří lichoklasy z lichopřeslenů po 5-10 květech 

v paţdí horních listů, které jsou obojaké. Kalich je trubkovitý 

dvoupyský. Koruna bývá fialová nebo fialově modrá, 

dvoupyská. Má pouze dvě přední tyčinky. Plody jsou čtyři 

kulovité, hladké a tmavohnědé tvrdky. Kvete v květnu aţ 

červenci (Tomčíková, 1999). 

 

 

                                                                                                   Obr. 14 Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 

 

výskyt 

Tento druh je dosti proměnlivý a dělíme ho do několika poddruhů. Hojně roste 

ve Středomoří. U nás se místy pěstuje jako léčivka (Grau, 1996). 

 

                                                                                            



47 

 

ekologie/stanoviště 

Typický druh suchých, výslunných půd. Je hojný na vápencových skalách. Roste 

na svazích, okrajích cest, v křovinách (Jirásek, Starý, 1989). 

vyuţívaná část 

Herba salviae (nať), Folium salviae (list) 

Drogou má být zelenavě stříbrošedá. Její vůně je výrazně a příjemně aromatická, 

s nahořklou a stahující chutí (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

Jako nálev nebo součást čajových směsí ji pouţíváme vnitřně k uklidnění poruch 

zaţívacího ústrojí. Hlavně při trávicích potíţích, např. nadýmání nebo průjmu, 

při onemocnění ţlučníku a jater a také jako drogu zmírňující chorobné pocení. Zevní 

uplatnění šalvěje je široké. Doporučuje se jako kloktadlo při zánětech v dutině ústní, 

při stomatologických zákrocích, popřípadě při nějakém poranění. Při zánětlivých 

procesech, jako obklad nebo v koupeli působí dezinfekčně (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Antiflogistikum, spazmolytikum, antihidrotikum, adstringens, desinficiens (Tomčíková, 

1999). 

obsahové látky 

Silice (cineol, thujon, salviol, borneol, kafr), třísloviny, hořčiny (pikrosalvin), 

oxyterpenové kyseliny, amid kyseliny nikotinové (Jirásek, Starý, 1989). 
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2.1.6.14 Rod yzop (Hyssopus) 

Rod Yzop (Hyssopus) zahrnuje 15 druhů léčivých rostlin rozšířených od Středozemí 

do střední Asie (Korbelář, Endris, Krejča, 1968). 

 

Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 

charakteristika 

Vytrvalý polokeř dorůstající výšky 20-60 cm. Je bohatě 

větvený s přímými aţ vystoupavými stonky. Listy jsou 

přisedlé a vstřícné. Čepel má podlouhlou aţ 

čárkovanou, lesklou, koţovitou a téměř lysou 

s podvinutými okraji. Květenství je tvořeno                   

z lichopřeslenů po 7-16 květech, které jsou krátce 

stopkaté, obojaké, se srostlými obaly. Kalich, který 

mívá fialovou barvu, je trubkovitý, pětizubý. Koruna je 

nálevkovitě dvoupyská a nejčastěji zbarvená fialovo-

modře. Tyčinky vyčnívají z koruny. Plodem jsou 

čtyřstěnné, hladké a hnědé tvrdky, které za vlhka 

slizovatí. Kvete od července do září (Tomčíková, 

1999). 

 

 

                                                                                                             Obr. 15 Yzop lékařský (Hyssopus officinalis)  

 

výskyt 

Původem je ze Středomoří a Přední Asie, kde také roste (Jirásek, Starý, 1989). U nás se 

pěstuje na zahrádkách, někdy i zplaňuje. Zplanělý i pěstovaný se vyskytuje po celém 

území v teplejších oblastech (Slavík, 2000). 

ekologie/stanoviště 

Druh roste na vápencových skalách a sutích. Dále i na rumištích, stráních, v příkopech 

a lomech. Převáţně na výslunných a suchých místech (Slavík, 2000). 
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vyuţívaná část 

Herba hyssopi (nať) 

Drogou je nať sbíraná na začátku kvetení, která nesmí obsahovat dolní zdřevnatělé části 

lodyh. Musí si zachovat svou původní barvu listů i květů. Vůně je kafrovitá a chuť má 

hořce kořenou (Jirásek, Starý, 1989). 

pouţití 

V nálevu se uţívá proti nadměrné potivosti. Doporučuje se také při onemocnění horních 

cest dýchacích a ke zmírnění kašle, případně astmatických potíţí. Látky mají silný 

dezinfekční účinek. Droga povzbuzuje chuť k jídlu a působí při střevních potíţích 

spojených s nadýmáním. Zevně se uplatňuje při kloktání a jako dezinfekční prokrvující 

přísada do koupelí. Velký význam má v potravinářském průmyslu jako koření, dále 

v likérnictví a také v kosmetickém průmyslu (Tomčíková, 1999). 

vlastnosti 

Antihidrotikum, expektorans, dezinficiens, stomachikum (Tomčíková, 1999). 

obsahové látky 

Silice (hlavně pinen, pinokamfon a seskviterpeny), hořčiny (marubiin), flavonové 

glykosidy (hespesidin a diosmin), třísloviny, triterpenické kyseliny (Jirásek, Starý, 

1989). 
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2.2 Čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) v Rámcových 

vzdělávacích programech  

2.2.1 Rámcový vzdělávací program 

Rámcový vzdělávací program byl vypracován v souladu s novými principy kurikulární 

politiky, které jsou zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR. Nové 

kurikulární dokumenty shrnují vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Jsou vytvářeny na dvou 

úrovních, státní a školní.  

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

a rámcové vzdělávací programy (RVP). RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro 

jednotlivé etapy, tedy předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň 

představuje školní vzdělávací program (ŠVP), podle něhoţ se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách. 

Nová strategie vzdělávání zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost 

se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných dovedností a vědomostí v praktickém 

ţivotě (Kotásek, 2001). 

2.2.1.1 RVP pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní školy stanovuje klíčové kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Jedná 

se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění kaţdého člena ve společnosti. 

RVP dále stanovuje vzdělávací oblasti, které vymezují předpokládanou způsobilost 

vyuţívat osvojené učivo v praktických situacích a běţném ţivotě. Pro přírodovědné 

učivo jsou vymezeny tyto vzdělávací oblasti: člověk a příroda; člověk a zdraví. 

Vzdělávací obsah jednotlivých oborů školy většinou rozčleňují do vyučovacích 

předmětů, které rozpracují v učebních osnovách tak, aby byl zaručený rozvoj klíčových 

kompetencí. 
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Stanovuje také průřezová témata, které reprezentují okruhy aktuálních problémů 

současného světa. Do obsahu přírodovědného učiva je nejvíce zařazováno téma: 

enviromentální výchova (RVP ZV, 2007). 

2.2.1.2 RVP pro gymnázia 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia také rozšiřuje klíčové kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti. 

Vzdělávací obsah na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnáziích je 

rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí. jednotlivé oblasti jsou tvořeny jedním 

vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými obory. Přírodovědné učivo najdeme 

ve vzdělávacích oblastech: člověk a příroda; člověk, sport a zdraví. 

RVP pro gymnázia stanovuje také průřezová témata, které reprezentují okruhy 

aktuálních problémů současného světa. Do obsahu přírodovědného učiva je nejvíce 

zařazováno téma: enviromentální výchova (RVP G, 2007). 

 

2.2.1.3 Návrhy zařazení tématiky čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

do výuky podle RVP 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny příklady tématických celků pro 2. st. ZŠ a v tabulce č. 5 pro 

gymnázia, kde můţe být aplikováno téma čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). Učivo je 

citované podle (RVP ZV, 2007) a  (RVP G, 2007). 

 

Tab. 4 – RVP ZV (2. stupeň ZŠ) 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 
Vzdělávací obsah 

Aplikace tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae)    

do výuky 

Člověk 

a příroda 

Přírodopis Anatomie a morfologie 

rostlin 

Charakteristické znaky čeledi, sběr 

(části rostliny). 

Systém rostlin Zařazení čeledi do systému. 
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Význam rostlin a jejich 

ochrana 

Význam čeledi, ochrana některých 

druhů, zásady sběru. 

Nemoci, úrazy a prevence Vyuţití rostlin v praktickém ţivotě. 

Ţivotní styl Kaţdodenní vyuţití rostlin. 

Půdy Rostliny jako indikátory. 

Organismy a prostředí Rostlinná společenstva, stanoviště. 

Ochrana přírody 

a ţivotního prostředí 

Ochrana rostlin a území, pravidla 

sběru.  

Praktické metody 

poznávání přírody 

Poznávání rostlin podle klíče, pozorování 

lupou a mikroskopem, zaloţení herbáře.  

 

Chemie Kyseliny a hydroxidy 

Látky v půdě ovlivňující růst 

rostlin, jejich stanoviště. Obsahové 

a účinné látky v rostlinách. 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté 

Deriváty uhlovodíků 

Přírodní látky 

Léčiva a návykové látky Vyuţití rostlin ve farmacii, léčitelství. 

Zeměpis Vztah příroda a společnost Ochrana přírody, pravidla sběru. 

Česká republika Výskyt rostlin na území ČR. 

Člověk 

a zdraví 

Výchova 

ke zdraví 

Výţiva a zdraví Zařazení  léčivých rostlin do jídelníčku 

a pitného reţimu. 

Stres a jeho vztah ke zdraví Účinky látek z léčivých rostlin na NS. 

Civilizační choroby Preventivní uţívání léčivých rostlin. 

Člověk 

a jeho svět 

Člověk 

a jeho svět 

Rostliny, houby, 

ţivočichové 

Význam rostlin čeledi pro člověka 

a její uplatnění v různých odvětvích 

lidské činnosti. 
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Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody 

Ochrana rostlin, zásady jejich 

sběru. 

Člověk 

a svět 

práce 

Člověk 

a svět 

práce 

Pěstování rostlin Vytvoření zahrádky (léčivky, koření). 

Léčivé rostliny, koření Výskyt, účinné látky a vyuţití v praxi. 

Příprava pokrmů Vyuţití rostlin čeledi v kuchyni. 

 

 

 

Tab. 5 – RVP G 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 
Vzdělávací obsah 

Aplikace tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae)       

do výuky 

Člověk 

a příroda 

Biologie Morfologie a anatomie 

rostlin 

Charakteristické znaky čeledi, sběr 

(části rostliny). 

Systém a evoluce rostlin Zařazení čeledi do systému. 

Rostliny a prostředí Výskyt a ochrana rostlin, pravidla sběru. 

Podmínky ţivota Podmínky výskytu rostlin. 

Chemie Deriváty uhlovodíků 

a jejich klasifikace Obsahové a účinné látky 

v rostlinách. 
Heterocyklické sloučeniny 

Léčiva, pesticidy, 

barviva a detergenty 

Vyuţití rostlin ve farmacii, léčitelství, 

kosmetice. 

Lipidy Obsahové a účinné látky 

v rostlinách. Sacharidy 

Geografie Vývoj interakce příroda 

– společnost 

Vývoj vyuţití rostlin čeledi pro 

potřeby společnosti.  
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Česká republika Výskyt rostlin na území ČR. 

Terénní geografická 

výuka, praxe a aplikace 

Exkurze, určení a pozorování čeledi 

v přírodě. 

Člověk 

a zdraví 

Výchova 

ke zdraví 

Zdravá výţiva Zařazení  léčivých rostlin do jídelníčku 

a pitného reţimu. 

Civilizační choroby, 

poruchy příjmu potravy 

Preventivní uţívání léčivých rostlin. 

Zátěţové situace, stres 

a způsoby jeho zvládání 

Účinky látek z léčivých rostlin na NS. 

 

 

 

2.2.1.4 Návrhy zařazení tématiky čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

v průřezových tématech 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny příklady průřezových témat, kde můţe být aplikováno téma 

čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). Učivo je citované podle RVP – průřezová témata 

(RVP ZV, 2007; RVP G, 2007). 

 

Tab. 6 –  průřezová témata 

Průřezové téma 
Aplikace tématu čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)    

do výuky 

Enviromentální výchova Ochrana rostlin, zásady sběru, účinné látky a jejich vliv 

na zdraví člověka. 

Mediální výchova Internet, TV, reklama. 
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2.2.2 Didaktické metody využívané při implementaci                 

čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) do výuky 

Didaktická metoda je záměrné uspořádání obsahu vyučování v činnostech učitele 

a ţáků, které vedou k dosaţení výchovně vzdělávacích cílů. Ty jsou stěţejní při výběru 

a uţití vyučovacích forem a učebních metod. Cíle dále musí být v souladu se zásadami 

organizace vyučování. Metody dělíme na metody slovní, názorně demonstrační, 

praktické apod. (Skalková, 1999). 

Uvedené aktivizující metody jsou vyuţitelné ve výuce přírodopisu na základní škole 

nebo biologie na střední škole a jsou pouţity v praktické části této práce. 

 

2.2.2.1 Laboratorní cvičení 

Laboratorní cvičení patří mezi metody praktických činností ţáků. Jedná se o činnost, 

která je v biologii a chemii velmi vyuţívána. Je to forma smyslového poznávání, při níţ 

se vytváří manuální dovednosti a návyky v biologické školní technice (Pavelková, 

2007). Ţáci pracují s přírodninami, dále s přístroji, nástroji a učí se s nimi zacházet, 

v chemii sestavují aparatury, v biologii připravují preparáty. Učí se měřit, váţit, 

plánovat svou práci, sestavit o ní protokol, vyvozovat závěry (Skalková, 1999).  

Ţáci získávají, upevňují nebo prohlubují své vědomosti a nakonec opakují učivo 

a vyuţívají poznatků v praxi. V procesu spolupráce s ostatními také nabývají dovednosti 

komunikativní (Pavelková, 2007). 

Laboratorní práce jsou krátkodobé, kdy trvají část hodiny aţ hodinu. Mohou být 

i dlouhodobé a trvat i několik měsíců (Skalková, 1999). Na začátku je důleţitá 

instruktáţ ze strany učitele, následuje samostatná  práce ţáků a nakonec zápis 

pozorování do protokolu. Laboratorní práce tedy ţáky vede k poznávání, zkoumání 

objektu, samostatnosti a soustavnosti při práci (Pavelková, 2007). 
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2.2.2.2 Praktická cvičení 

Praktická cvičení jsou metody praktických činností ţáků velmi vyuţívanými v oboru 

biologie a chemie. Představují činnost ţáků, kteří pracují samostatně nebo ve skupině 

s pomocí učitele (Pavelková, 2007). Ţáci pracují s přírodninami, pouţívají nástroje, 

přístroje, měřící pomůcky a učí se s nimi zacházet. Sestavují modely, výrobky, v chemii 

aparatury, v biologii připravují preparáty. Patří sem i pěstitelské  chovatelské práce. 

Z obecně didaktického hlediska je podstatné spojovat teorii s praxí, utvářet podmínky 

pro uplatňování samostatného myšlení, podporovat vynalézavost a tvořivost ţáků 

(Skalková, 1999).  

Ţáci si osvojují a upevňují nové dovednosti. Dále získávají a prohlubují znalosti. Díky 

pracovním činnostem také dochází k vytváření kladného vztahu k přírodním vědám. 

Ţáci spojují teorii s praxí, odhalují tajemství přírody a uţitečnost poznatků. Tématiku 

praktických cvičení z biologie tvoří hlavně pozorování, pokusy (Pavelková, 2007). 

Na začátku zaujímá důleţité místo instruktáţ. Ta zahrnuje vysvětlování, předvádění 

a vlastní nácvik činnosti. Důleţité je, aby se při různých fázích předváděných úkonů 

zapojovali samotní ţáci (Skalková, 1999). 

 

2.2.2.3 Rozhovor 

Rozhovor patří mezi metody slovní – dialogické. Probíhá mezi všemi členy skupiny, 

učitelem a ţáky a mezi ţáky navzájem. Umoţňuje významně aktivizovat ţáky. Formou 

otázek a odpovědí osvětluje určitý jev nebo problém a vede ţáky k novým poznatkům. 

Učitel navodí problémovou situaci a otázkami podněcuje k jejímu řešení. Ţáci si 

navzájem vyměňují názory, přemýšlí názorech svých i spoluţáků, nakonec provádějí 

hodnocení sebe i ostatních. 

Rozvíjí kognitivní, emocionálně motivační stránky osobnosti a komunikativní 

schopnosti. Ţáci se díky rozhovoru seznamují s novou látkou. Rozhovor také slouţí 

k systematizaci a upevňování nově získaných poznatků, dále k průběţné kontrole stupně 

osvojení nových vědomostí. 

Realizace klade na učitele značné nároky. Zváţení otázek z hlediska logického postupu, 

z hlediska formy jazykového projevu se zřetelem ke konkrétní situaci svých ţáků. 
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Učitel by si měl dopředu připravit základní otázky. Měly by zachovávat logický sled,  

měly by být jednoznačné, přiměřené úrovni ţákova myšlení a neměly by být zavádějící. 

Učitel vše řídí, komunikaci podporuje a učí kultuře rozhovoru. Také dbá, aby nebylo 

narušeno příznivé pracovní klima a sociální vztahy mezi ţáky. Na konci názory shrne, 

doplní a zdůrazní podstatné informace (Skalková, 1999).  

Kromě rozhovoru sem patří i dialog, coţ je rozvinutější forma komunikace učitele 

a ţáků, kdy si vyměňují argumenty, a rozhovor také můţe přejít v diskuzi. Při hledání 

nových řešení je vhodná tzv. burza nápadů, neboli brainstorming, která v průběhu 

dvanácti minut vyţaduje z účastněných vyprodukovat co nejvíce nápadů k danému 

tématu (Pavelková, 2007). 

 

2.2.2.4 Pracovní listy 

Jedná se o autodidaktickou vyučovací metodu opět velmi vyuţívanou v oboru biologie 

i chemie. Metoda spočívá ve výrazné převaze samostatné činnosti ţáků se zapojením 

sebekontroly. Učitel jejich práci koordinuje a následně kontroluje. Pracovní listy ţáky 

vedou např. ke zpracování a hodnocení dat, vedení protokolů atd. Jsou velmi rychlou 

a objektivní kontrolou o výsledcích osvojení biologického učiva pro ţáky i učitele. 

V pracovních listech jsou vyuţívány uzavřené i otevřené typy otázek a úkolů,.  

Ve výuce nejčastěji plní funkci zopakování, upevňování a systematizace učiva. 

Poskytují doplňující informace k probranému učivu nebo k provádění pozorování 

a pokusů, dále nácviku biologických dovedností a nakonec vytvoření návyků spojenými 

se samostudiem. Vhodně vytvořené pracovní listy ţáky motivují (Švecová, 2000). 
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3. Praktická část                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jako východisko praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření, které bylo určené 

učitelům středních škol – gymnázií a středních zdravotnických škol. Následné 

vyhodnocení dotazníku zjišťuje, jakým způsobem učitelé při výuce pracují s tématem 

čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). V jakém měřítku se v rámci výuky věnují 

praktickým činnostem – laboratorním cvičením, praktickým cvičením, projektům, 

diskuzím apod. Které mezipředmětové vztahy vyuţívají, a jak prohlubují klíčové 

kompetence. 

Další část práce je zaměřená na praktické činnosti vyuţitelných ve výuce 

i volnočasových aktivitách a pracovní listy, které jsem vytvořila. Většina činností je 

uzpůsobena tak, aby mohly být vyuţity ve všech školách bez ohledu na materiální 

vybavení učeben. Dále jsou koncipovány tak, aby ţáci pochopili základní 

charakteristiky čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) a vyuţití jejích zástupců 

v praktickém ţivotě. 

 

 

3.1 Dotazníkové šetření 

Od  dubna do konce října roku 2010 jsem provedla dotazníkové šetření na středních 

školách, konkrétně gymnáziích a středních zdravotnických školách, v těchto krajích: 

Vysočina, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský 

kraj. Bylo směřované učitelům středních škol vyučujících biologii. Vzorek čítá 30 

respondentů, z toho 20 učitelů gymnázií a 10 učitelů středních zdravotnických škol. 

Dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit, jakým způsobem učitelé středních škol pracují 

při výuce s tématem čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae), které mezipředmětové vztahy 

vyuţívají, a jak prohlubují klíčové kompetence. 

Můj předpoklad byl, ţe učitelé středních škol nekladou příliš velký důraz na obsahové 

látky rostlin, jejich výskyt a stanoviště, ani na charakteristické rysy čeledi. Dále ţe 

ve vyučovacích hodinách nebo seminářích příliš neuplatňují aktivizující metody, 
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laboratorní cvičení apod. a příliš také nevyuţívají mezipředmětové vztahy. Negativním 

dojmem byla zkušenost z praxí, které jsem absolvovala jako studentka pedagogické 

fakulty. Studenti zařazovali hluchavku bílou a kopřivu dvoudomou do stejné čeledi 

a neměli ani představu o širokém vyuţití rostlin v různých odvětvích lidské činnosti.  

Hypotézy dotazníkového šetření 

H1: Většina učitelů (více neţ 60%) vyuţívá v tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae) mezipředmětové vztahy s chemií. 

H2: Většina učitelů (více neţ 60%) vyuţívá v tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae) praktické činnosti. 

H3: Všichni učitelé uvádějí charakteristické znaky čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

H4: Většina učitelů (více neţ 80%) představuje alespoň 5 druhů čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae). 

H5: Většina učitelů (více neţ 60%) vyuţívá ve výuce v tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae) alespoň jednu aktivizující metodu. 

 

 

3.1.1 Dotazník – čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) ve výuce  

1. Jaké mezipředmětové vztahy realizujete při výuce tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

a) chemie 

b) zeměpis 

c) jiné (uveďte které) …………………………………………………………………… 

d) ţádné 

 

2. Která praktická cvičení využíváte při výuce tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae)? 

a) mikroskopování trichomů, stonku, kolenchymu  

b) získávání obsahových látek pomocí chemických metod 
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c) jiná cvičení (uveďte která) …………………………………………………………… 

d) ţádná 

 

3. Zdůrazňujete charakteristické rysy čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

a) ano (uveďte které) ……………………………………………………………………. 

b) ne  

 

4. Využíváte při výuce tématu ekologie druhů z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae) mezipředmětové vztahy s chemií (nitrofilní druhy apod.)? 

a) ano (uveďte které) ……………………………………………………………………. 

b) ne 

 

5. Kolik druhů z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) uvádíte ve výuce 

jako demonstrační příklady? Uveďte které? 

……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………... 

 

6. Uvádíte u jednotlivých druhů z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) obsahové látky 

a jejich využití v praktickém životě (např. lidové léčitelství, koření, farmacie)? 

a) ano 

b) ne 

 

7. Které z uvedených metod využíváte k prohloubení klíčových kompetencí 

při výuce tématu čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae)?  

a) brainstorming 

b) brainwriting 

c) projekt 

d) pojmová mapa 

e) práce s textem 

f) prezentace v powerpointu 
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g) jiné (uveďte které) …………………………………………………………………… 

h) ţádné 

 

 

3.1.2 Vyhodnocení dotazníku 

 

1. Jaké  mezipředmětové vztahy realizujete při výuce v tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

 

30 respondentů 

38%

23%

13%

13%

13%

chemie

zeměpis

jiné

žádné

chemie a zeměpis

  

20 respondentů (G) 

25%

30%
15%

20%

10%

chemie

zeměpis

jiné

žádné

chemie a zeměpis

10 respondentů (SZŠ) 

60%

10%

10%

0%

20%

chemie

zeměpis

jiné

žádné

chemie a zeměpis

 

Obecně učitelé při tématu čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) nejvíce vyuţívají 

mezipředmětové vztahy s chemií, poté zeměpisem nebo oběma. Ze srovnání mezi 

učiteli gymnázií a středních zdravotnických škol je zřejmé, ţe na středních 

zdravotnických školách vţdy vyuţívají nějaké mezipředmětové vztahy a učivo více 

propojují s chemií.   

Jako jiné mezipředmětové vztahy 1 učitel gymnázia uvádí výtvarnou výchovu a 2 

enviromentální výchovu. Ze střední zdravotnické školy 1 učitel uvádí farmaceutickou 

botaniku.  
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2. Která praktická cvičení využíváte při výuce tématu čeleď hluchavkovitých 

(Lamiaceae)? 

 

30 respondentů 

47%

0%13%

37%

3%

mikroskopování

získávání obsahových látek

jiná

žádná

mikroskopování a jiná

 

20 respondentů (G) 

47%

0%18%

35%

0%

mikroskopování

získávání obsahových látek

jiná

žádná

mikroskopování a jiná

10 respondentů (SZŠ) 

60%

0%

10%

20%

10%

mikroskopování

získávání obsahových látek

jiná

žádná

mikroskopování a jiná

 

 

Nejvíce je na školách vyuţíváno mikroskopování trichomů, stonku, kolenchymu. Ţádný 

z dotázaných učitelů nevyuţívá získávání obsahových látek pomocí chemických metod. 

Na středních zdravotnických školách vyuţívají učitelé praktická cvičení více neţ učitelé 

gymnázií. 

Jako jiná praktická cvičení uvedli 2 učitelé gymnázií herbář a 1 poznávací část 

(jednotlivé druhy čeledi). Na středních zdravotnických školách 1 učitel uvedl herbář 

a jeden učitel herbář a poznávací část. 
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3. Zdůrazňujete charakteristické rysy čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

 

30 respondentů 

87%

13%

ano ne

 

20 respondentů (G)

85%

15%

ano ne

 

10 respondentů 

(SZŠ)

90%

10%

ano ne

 

Převáţná většina učitelů uvádí charakteristické rysy čeledi. Nejvíce se zaměřují, a to 

v tomto pořadí, na čtyřhranný stonek, dále květy a dvoumocné tyčinky, ţláznaté 

trichomy, silice a ostatní obsahové látky a v poslední řadě postavení listů, plody. 

 

4. Využíváte při výuce tématu ekologie druhů z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae) mezipředmětové vztahy s chemií (např. nitrofilní druhy)? 

 

30 respondentů 

13%

87%

ano ne

 

20 respondentů (G)

15%

85%

ano ne

 

10 respondentů 

(SZŠ)
10%

90%

ano ne
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Většina dotázaných učitelů, konkrétně 87%, mezipředmětové vztahy s chemií v tématu 

ekologie druhů čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) nevyuţívá. 2 učitelé gymnázií a 1 

učitel střední zdravotnické školy ve výuce upozorňují na nitrofilní druhy, konkrétně 

hluchavku bílou (Lamium album). 1 učitel gymnázia obecně uvádí stanoviště 

jednotlivých druhů. 

 

5. Kolik druhů z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) uvádíte ve výuce jako 

demonstrační příklady? Uveďte které? 

 

gymnázia  střední zdravotnické školy 

počet druhů počet učitelů  počet druhů počet učitelů 

1 druh 1 učitel  3 druhy 3 učitelé 

2 druhy 1 učitel  4 druhy 2 učitelé 

3 druhy 2 učitelé  5 druhů 2 učitelé 

4 druhy 5 učitelů  7 druhů 2 učitelé 

5 druhů 3 učitelé  15 druhů 1 učitel 

7 druhů 2 učitelé    

8 druhů 3 učitelé    

14 druhů 2 učitelé    

18 druhů 1 učitel    

 

Učitelé gymnázií nejvíce uváděli tyto rostliny: hluchavka bílá, máta peprná, šalvěj 

lékařská, hluchavka nachová, mateřídouška úzkolistá, majoránka zahradní, zběhovec 

plazivý, dobromysl obecná, rozmarýna lékařská, levandule lékařská, meduňka lékařská, 

pitulník ţlutý, čistec bahenní, popenec břečťanovitý, černohlávek obecný, mateřídouška 

tymián, bazalka vonná, saturejka . 

Učitelé středních zdravotnických škol nejvíce uváděli tyto rostliny: hluchavka bílá, 

šalvěj lékařská, máta peprná, levandule lékařská, meduňka lékařská, bazalka vonná, 

majoránka zahradní, dobromysl obecná, rozmarýna lékařská, hluchavka nachová, 

popenec břečťanovitý. 
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6. Uvádíte u jednotlivých druhů z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) obsahové látky 

a jejich využití v praktickém životě (např. lidové léčitelství, farmacie, koření)? 

 

30 respondentů 

80%

20%

ano ne

 

20 respondentů (G)

75%

25%

ano ne

 

10 respondentů 

(SZŠ)

90%

10%

ano ne

 

Většina učitelů ve vyučování uvádí vyuţití jednotlivých druhů. Obsahové látky  

představují více studentům na středních zdravotnických školách, na gymnáziích spíše 

okrajově. Studenty nejvíce seznamují s mentolem. 

 

7. Které z uvedených metod využíváte k prohloubení klíčových kompetencí při 

výuce tématu čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae)?  

 

Aktivizující metoda Počet učitelů 

brainstorming 1 učitel 

brainwriting  

projekt 2 učitelé 

pojmová mapa  

práce s textem 2 učitelé 

prezentace v powerpointu 7 učitelů 

jiné  
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ţádné 3 učitelé 

práce s textem a prezentace v powerpointu 7 učitelů 

brainstorming, práce s textem a prezentace v powerpointu 4 učitelé 

projekt, práce s textem a jiné 1 učitel 

práce s textem a jiné 1 učitel 

brainstorming a práce s textem 1 učitel 

brainstorming a prezentace v powerpointu 1 učitel 

 

Učitelé dotázaných škol v tématu čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) vůbec 

nevyuţívají brainwriting a pojmovou mapu. Nejvíce učitelů ve vyučování vyuţívá 

prezentace v powerpointu, dále kombinaci prezentace v powerpointu s prací s textem, 

nebo kombinaci prezentace v powerpointu s prací s textem a brainstorming. 

Jako jiné aktivizující metody učitelé uváděli pracovní listy, exkurze do přírody 

a interaktivní učebnici. 

 

 

3.1.3 Výsledky hypotéz dotazníkového šetření 

Hypotéza H1 nebyla potvrzena. Výsledkem bylo, ţe z dotazovaných učitelů 51% 

ve výuce vyuţívá mezipředmětový vztah s chemií a při výuce ekologie druhů jen 13%. 

Předpokládaná hypotéza H2 se prokázala. 63% z dotazovaných učitelů ve výuce vyuţívá 

praktické činnosti.  

Hypotéza H3 se nepotvrdila, jelikoţ 13% z dotazovaných učitelů nepoukazuje 

na charakteristické znaky čeledi. Jako důvod často uváděli malou časovou dotaci 

na zvládnutí celého tématického celku nebo zaměření na jiné čeledi ze systému rostlin. 

Předpoklad u hypotézy H4 se opět nepotvrdil. 16 učitelů z 30 ve výuce uvádí minimálně 

5 zástupců z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), coţ je polovina z dotázaných pedagogů. 

Hypotéza H5 se potvrdila. 27 učitelů, tedy 90% vyuţívá ve výuce alespoň jednu 

z uvedených aktivizujících metod. 
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3.2 Náměty pro praktické činnosti v tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae) 

V této kapitole je popsáno 6 cvičení, které jsou vyuţitelné převáţně ve výuce biologie, 

ale i v některých ostatních vzdělávacích oborech nebo průřezových tématech. U všech 

jsou k dispozici pracovní listy pro kontrolu učiteli a k utřídění znalostí z teorie 

a pracovních činností pro studenty a u  některých prezentace v powerpointu.  

 

3.2.1 Laboratorní cvičení 1 – mikroskopická cvičení 

Laboratorní cvičení je moţné uskutečnit v laboratoři biologie, která je vybavená 

mikroskopy a pomůckami potřebnými k přípravě preparátů. Je zaměřené na pozorování 

charakteristických rysů čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) nejen pod mikroskopem, 

ale i pouhým okem. Realizovatelné je spíše na jaře, kdy se k preparaci mohou pouţít 

ţivé rostliny. V jiném případě se dá pouţít preparát naloţený v lihu (popř. 

formaldehydu). Zpětnou vazbou je pro učitele pracovní list, který studenti vyplní 

v následující vyučovací hodině. 

Pro laboratorní cvičení jsou vymezeny 1 aţ 2 vyučovací hodiny. Studenti jsou nejprve 

pomocí prezentace (viz Příloha 7) seznámeni s charakteristickými rysy čeledi. Poté 

pracují samostatně nebo ve dvojicích, kdy kaţdá má k dispozici jeden mikroskop, jednu 

rostlinu hluchavky bílé (Lamium album) a jednu rostlinu kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). 

 

Metodika pro učitele:  Laboratorní cvičení 1 je primárně určeno studentům středních 

škol ve vzdělávacím oboru biologie (Morfologie a anatomie rostlin, systém a evoluce 

rostlin. Vyuţitelné je i na základní škole ve vzdělávacím oboru přírodopis (anatomie 

a morfologie rostlin; systém rostlin; praktické metody poznávání přírody). Aplikovat ho 

můţeme také v přírodovědném semináři. 

 

Doporučená literatura a zdroje informací:  

STŘIHAVKOVÁ, H. Praktikum z botaniky. Praha: 1978. 

PAZOUREK, J. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha: 1992. 
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1. Úkol: Pozorování vnější stavby lodyhy a listů hluchavky bílé (Lamium album) 

a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). 

Prohlédněte si a osahejte lodyhu hluchavky bílé a kopřivy dvoudomé. Zaměřte se 

na články mezi uzlinami. Následně si také všimněte listů, jak vyrůstají z lodyhy, jestli 

jsou jednoduché či sloţené. Všimněte si rozdílů mezi oběma rostlinami. 

 

Zjištění: Lodyha hluchavky je výrazněji hranatá. Mezi uzlinami jsou poměrně dlouhé 

články. Listy stojí křiţmostojně a jsou jednoduché. Trichomy na hluchavce neţahají. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák popíše charakteristické rysy čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). 

 Ţák určí rozdíly mezi hluchavkou bílou (Lamium album) a kopřivou dvoudomou 

(Urtica dioica) a zařadí je do správné čeledi. 

 

 

2. Úkol: Pozorování příčného řezu lodyhou hluchavky bílé (Lamium album) 

pod mikroskopem. 

Připravte si několik příčných řezů článkem lodyhy hluchavky bílé, vyberte nejtenčí řez 

a zhotovte vodní preparát, který budete pozorovat pod mikroskopem. 

 pomůcky – hodinové sklo, pinzeta, ţiletka, kapátko, kádinka, podloţní a krycí sklo 

 chemikálie – voda 

 přírodniny – hluchavka bílá (Lamium album) – lodyha ţivé rostliny nebo preparát 

v lihu nebo 4% formaldehydu 

 

Zjištění: Z řezu je patrná čtyřhranná lodyha. Pevnost hran podmiňuje rohový 

kolenchym. Krycí trichomy jsou soustředěny hlavně na hranách lodyhy. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák zhotoví vodní preparát podle návodu. 

 Ţák popíše preparát pozorovaný pod mikroskopem. 

 Ţák vysvětlí funkci kolenchymu, ţláznatých a krycích trichomů. 
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3. Úkol: Pozorování pokožky listu a trichomy hluchavky bílé (Lamium album) 

Sejměte kousek pokoţky z listu hluchavky a zhotovte vodní preparát. Preparát pozorujte 

pod mikroskopem. 

 pomůcky – preparační jehla, pinzeta, ţiletka, kapátko, kádinka, podloţní a krycí sklo 

 chemikálie – voda 

 přírodniny – hluchavka bílá (Lamium album) – list 

 

Zjištění: Pod mikroskopem jsou vidět buňky pokoţky, krycí a ţláznaté trichomy. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák zhotoví vodní preparát podle návodu. 

 Ţák popíše preparát pozorovaný pod mikroskopem. 

 Ţák vysvětlí funkci kolenchymu, ţláznatých a krycích trichomů. 

 

 

4. Úkol: Rozbor květu a květenství hluchavky bílé (Lamium album). 

Na rostlině pozorujte její květy. Všimněte si, jak vyrůstají z rostliny. Vytrhněte jeden 

rozvinutý květ a prohlédněte si jeho vnitřní stavbu. Zaměřte se tvar květu, jeho 

souměrnost, kalich, korunu, tyčinky, pestík.  

 pomůcky – černý nebo bílý papír, ţiletka, preparační jehla 

 přírodniny – hluchavka bílá (Lamium album) – květ  

 

Zjištění: Květy vyrůstají v úţlabí listů a tvoří lichopřesleny. Květ je souměrný podle 

jedné osy roviny, trubkovitý a pyskatý. Kalich je zelený, koruna bílá. Květ je 

oboupohlavný, má 1 pestík a 4 tyčinky, z nichţ 2 jsou delší. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák popíše základní charakteristické rysy čeledi. 

 Ţák vysvětlí pojem dvoumocné tyčinky. 

 

 

 



70 

 

5. Úkol: Půdní podklad 

Obě rostliny jsou nitrofilní druhy. Doplň produkty reakce, kdy spolu reaguje čpavkový 

dusík a voda za vzniku slabé zásady. 

NH3  +  H2O  →   ………………………….. 

 

Zjištění: Reakcí amoniaku a vody vzniká hydroxid amonný NH4OH. Nitrofilní druhy 

rostou na půdním podkladu s vyšším obsahem dusíku. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák provádí chemické reakce a uplatňuje je při řešení praktických problémů. 

 Ţák pojmenuje výchozí látky a produkty. 

 Ţák uvede ekologické nároky a vysvětlí pojem nitrofilní druhy. 

Mezipředmětové vztahy: chemie, ekologie/enviromentální výchova 

 

 

Pracovní list 1 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, jestli si studenti z laboratorního cvičení 

odnesli základní poznatky o čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Je určen jako 

návaznost na laboratorní cvičení 1 – mikroskopická cvičení. 

Na jeho vyplnění mají studenti 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně kontroluje 

a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 1 (viz Příloha 1). 

 

Metodika pro učitele: Pracovní list 1 je určen studentům středních škol. Můţe být vyuţit 

i na základních školách, kdy si ho učitel upraví tak, aby byl přiměřený znalostem ţáků 

konkrétní třídy. 
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1. Hluchavka bílá (Lamium album) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) jsou zástupci 

odlišných čeledí. Kterých? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Obě rostliny v přírodě vídáme na společném stanovišti. Jaký to má důvod a jak toto 

společenstvo nazýváme? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Jakých jste si všimli hlavních rozdílů mezi hluchavkou bílou (Lamium album) 

a kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) po jejich prohlédnutí a osahání? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Popište tvar stonku a postavení listů hluchavky bílé (Lamium album).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Na příčném řezu lodyhou hluchavky bílé (Lamium album) je pod mikroskopem 

dobře viditelný tvar lodyhy, jejíţ hrany vyplňuje rohový kolenchym. Při pozorování 

preparátu pokoţky jsou patrné trichomy. 

a) Popište funkci rohového kolenchymu? 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Jaká je funkce trichomů u hluchavky bílé (Lamium album)? 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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c) Pojmenujte typy trichomů (viz obrázky). Které z nich můţeme pozorovat 

na pokoţce listu hluchavky bílé (Lamium album)? 

 

 

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

 

6. Účinné látky kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) jsou uloţeny ………………………………... , 

      zatímco u hluchavky bílé (Lamium album) …………………………………………… .  

 

7. Uveďte název květenství rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

 

8. Na květu hluchavky bílé (Lamium album) označte kalich, korunu a popište jejich tvar. 

 

 

 

 

 

 

9. Stavba květu je přizpůsobena opylování:    a) hmyzem    b) větrem    c) ptáky ? 

 

 



73 

 

10. Květ hluchavky bílé (Lamium album) je… Zakrouţkujte správné odpovědi. 

    nesouměrný 

    koruna je srostlá z 5 lístků 

    jednopohlavný 

    souměrný podle 1 roviny souměrnosti 

oboupohlavný  

koruna je srostlá ze 3 lístků 

souměrný podle 2 rovin souměrnosti 

koruna je volná 

 

11. Na květu pozorujeme dvoumocné tyčinky. Co tento pojem znamená? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Plodem hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae) jsou ……………………….…… . 

Jedná se o plod:    a) suchý    b) duţnatý. 

 

13. Poznáte, které byliny jsou znázorněny na obrázcích? Napište alespoň rodová jména. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………  .………………………….  ……………………………... 
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   …………………………….  ……………..……………  ……………………………...            

 

14. Napište, které byliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) vyuţíváme jako koření 

a které jako léčivky. 

a) koření (3): ……………………………………………………………………………………………………………... 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

b) léčivky (5): ……………………………………………………………………………………………………………. 

                  ………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

15. Na mapě barevně zvýrazněte původní místa výskytu rostlin čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae) a zároveň místa největšího výskytu dnes. 
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3.2.2 Laboratorní cvičení 2 – důkaz silic  

Laboratorní cvičení na důkaz silic se můţe uskutečnit pouze v biologické laboratoři. Je 

zaměřené na důkazu éterických olejů v rostlinách z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

Zpětnou vazbou je pro učitele pracovní list, který studenti vyplní následující vyučovací hodinu. 

Pro laboratorní práci je vymezena 1 aţ 2 vyučovací hodiny. V první hodině jsou formou 

prezentace (viz Příloha 8.) seznámeni s pojmem éterické oleje = silice, jejich výskytu 

v rostlině, chemickém sloţení, uplatnění v praktickém ţivotě a jejich získáním. 

Následně ţáci pracují na zadaném úkolu buď samostatně, nebo ve dvojicích, kdy kaţdá 

dvojice má k dispozici jeden mikroskop a jednu rostlinu hluchavky bílé (Lamium album).   

 

Metodika pro učitele: Laboratorní cvičení 2 se hodí do vyučování na střední i základní 

školy. Vyuţitelné je ve vzdělávacím oboru biologie (systém a evoluce rostlin), 

přírodopis (systém rostlin; význam rostlin a jejich ochrana; praktické metody poznávání 

přírody), chemie (léčiva – obsahové látky, separační metody). Aplikovat se dá také 

v různých přírodovědných seminářích nebo průřezovém tématu enviromentální výchova.  

 

Doporučená literatura a zdroje informací:  

STŘIHAVKOVÁ, H. Praktikum z botaniky. Praha: 1978.  

DOSTÁL, P. Prvky a chemické sloučeniny v rostlinách. Praha: 1995. 

 

Úkol: Zjistěte v pletivech květu hluchavky bílé (Lamium album) éterické oleje 

Z květu hluchavky, konkrétně z koruny, vystřihněte 2 malé plátky. 

1. část koruny: Plátek koruny dejte na podloţní sklo s kapkou vody. Připravený vodní 

preparát mikroskopujte. Zapište si, co jste pozorovali. Poté ho vyndejte a sejměte krycí 

sklo. Část koruny nechte cca 15 minut nad párou, která vznikne zahříváním kádinky 

s vodou. Plátek následně ponořte na 3 minuty do roztoku Sudanu III a opět pozorujte 

pod mikroskopem. Zapište si, co jste pozorovali. 

2. část koruny: Plátek koruny na 3 minuty namočte do zředěného roztoku Sudanu III, 

zhotovte druhý vodní preparát a poté mikroskopujte. Zapište si, co jste pozorovali. 
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 pomůcky – mikroskop, podloţní a krycí sklíčko, ţiletka, pinzeta, varná baňka, 

azbestová podloţka, trojnoţka,  kahan, varný kamínek 

 chemikálie – Sudan III, voda 

 přírodniny – hluchavka bílá (Lamium album) – květ  

 

Zjištění: Silice mají některé podobné vlastnosti jako tuky. Například v sobě rozpouštějí 

lipofilní organická barviva (Sudan III). Ve druhém preparátu se zbarvily kapénky silic 

sytě červeně. Jelikoţ jsou silice silně těkavé, čímţ se od tuků liší, vyprchaly při 

zahřívání a pod mikroskopem nebyly viditelné.   

Očekávané výstupy: 

 Ţák vytvoří preparát podle návodu. 

 Ţák zjistí obsah silic v květu a popíše jejich vlastnosti. 

 Ţák posoudí význam silic v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti. 

Mezipředmětové vztahy: chemie 

 

 

Pracovní list 2 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, jestli si studenti z laboratorního cvičení 

odnesli základní poznatky o silicích, jejich chemickém sloţení, výskytu v rostlině 

hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae) a jejich uplatnění v praktickém ţivotě. Je určen 

jako návaznost na laboratorní cvičení 2 – důkaz silic. 

Na jeho vyplnění mají studenti maximálně 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně 

kontroluje a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 2 (viz Příloha 2). 

 

Metodika pro učitele: Pracovní list 1 je určen studentům středních škol. Můţe být vyuţit 

i na základních školách, kdy si ho učitel upraví tak, aby odpovídal úrovni vzdělání  

a znalostí ţáků konkrétní třídy. 
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1. Co to jsou silice (charakteristika, sloţení)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. O kterých chemických látkách mluvíme jako o silicích? Vypište alespoň 4. 

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. V kterých částech rostliny, konkrétně u hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae), jsou 

silice uloţeny? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vyberte správnou/é odpověď/i. 

a) Silice v sobě dobře rozpouštějí lipofilní organická barviva. 

b) Silice jsou látky vysoce těkavé. 

c) Silice mají vysoké teploty varu. 

 

5. Na obrázku máte znázorněný vzorec mentholu. Napište jeho systematický název. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………………………………………………… 
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6. V kterých odvětvích lidské činnosti vyuţíváme silice a ostatní obsahové látky 

z rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Doplňte. 

a) Levandulová silice má kromě léčivých účinků velký význam v …………………...…… , 

         ……………………………………… . 

b) Silice z …………………………..………..………..  je součástí zubních past a ústních vod. 

c) V likérnictví se vyuţívá silice např. z ………………………………………………………..……..…. . 

  

8. Jaké jsou rozdíly mezi přírodními a uměle získanými silicemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Napište ostatní obsahové látky, které se vyskytují v rostlinách čeledi 

hluchavkovitých (Lamiaceae). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Mají i ostatní obsahové látky v rostlinách čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

specifické (léčivé) účinky na lidský organismus? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.3 Laboratorní cvičení 3 – získání silic 

Laboratorní cvičení se můţe uskutečnit pouze v chemické laboratoři. Je věnované 

získávání obsahových látek, konkrétně silic, z čerstvých částí rostlin čeledi 

hluchavkovitých (Lamiaceae). Jedná se o postupy podle Českého lékopisu, na jejichţ 

základě se provádí kvalitativní zkoušky: zkoušky totoţnosti, zkoušky na čistotu. 

Pro tuto činnost jsou vymezeny 2 vyučovací hodiny. Učitel má na výběr z následujících 

témat. Začátek je věnován prezentaci (viz Příloha 8), kde se studenti seznámí s pojmem 

silice, jejich výskytem v rostlině, chemickém sloţení, uplatnění v praktickém ţivotě 

a jejich získáním. Následně proběhne krátká instruktáţi a samostatná práce studentů. 

Studenti pracují samostatně nebo ve dvojicích dle protokolu, kdy mají k dispozici 

pomůcky na sestavení aparatury a čerstvé byliny nebo koření. Učitel práci kontroluje 

a studentům pomáhá.  

 

Metodika pro učitele: Laboratorní cvičení 3 je doporučené spíše pro studenty středních 

škol. Vyuţitelné je ve vzdělávacím oboru biologie (systém a evoluce rostlin), chemie 

(léčiva – obsahové látky, separační metody). Aplikovat ho také můţeme 

v přírodovědných seminářích nebo v průřezovém tématu enviromentální výchova. 

 

Doporučená literatura a zdroje informací: 

ČESKÝ LÉKOPIS. Praha: 2002. 

MUŢÍK, M. Návody do praktických cvičení z farmaceutické technologie I. Praha: 1995.  

DOSTÁL, P. Prvky a chemické sloučeniny v rostlinách. Praha: 1995. 

 

Téma: Získávání silic z rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

 

Čerstvé rostliny: 

Levandulová silice (Lavandulae etheroleum) 

Silici získáme z čerstvých kvetoucích vrcholků druhu levandule lékařské (Lavandulae 

officinalis) destilací s vodní parou. Vznikne bezbarvá nebo světle ţlutá čirá kapalina, 

charakteristického pachu.  
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Silice máty peprné (Menthae piperitae etheroleum) 

Z čerstvé kvetoucí natě získáme silici destilací vodní parou. Silice je bezbarvá, 

naţloutlá nebo slabě zelenoţlutá tekutina s charakteristickým pachem a chladivou chutí. 

Je mísitelná s lihem 96%, etherem a dichlormethanem. 

Rozmarýnová silice (Rozmariji etheroleum) 

Silici získáme z kvetoucích nadzemních částí druhu rozmarýny lékařské (Rosmarinus 

officinalis) destilací s vodní parou. Vznikne čirá bezbarvá aţ světle ţlutá kapalina, 

charakteristického pachu. 

Tymiánová silice (Thymi etheroleum) 

Z čerstvé kvetoucí natě druhu mateřídoušky tymiánu (Thymus vulgaris) získáme silici 

destilací s vodní parou. Silice je čirá ţlutá nebo velmi tmavá načervenale hnědá těkavá 

kapalina s charakteristicky aromatickým kořeněným pachem, připomínající thymol. Je 

mísitelná s ethanolem a petrolejovým etherem. 

 

Drogy: 

Květ levandule (Lavandulae flos) 

Usušené květy levandule lékařské (Lavandula officinalis) výrazného aromatického pachu. 

List máty peprné (Mentha piperitae folium) 

Usušené celé nebo řezané listy, které mají charakteristický a pronikavý pach. Listy jsou 

zelené aţ hnědozelené, řapíky zelené aţ hnědofialové. 

List rozmarýny (Rosmarini folium) 

Usušené celé nebo řezané listy druhu rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis). 

Droga má výrazný aromatický pach. 

Nať tymiánu (Thymi herba) 

Usušené celé listy a květy druhu mateřídouška tymián (Thymus vulgaris). Droga ostře 

aromatického pachu po thymolu. 
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Úkol 1: Destilací s vodní parou připravte silici z čerstvé rostliny. 

Sestavte aparaturu pro destilaci s vodní parou. Vyvíječ páry naplňte asi do poloviny 

a na dno dejte varná tělíska. Do destilační baňky dejte čerstvou bylinu, přelijte ji vodou 

(50/100 ml). Nejprve zahřívejte destilační baňku s rostlinou a poté současně vyvíječ 

vodní páry i destilační baňku. Spolu s vodní parou unikají prchavé látky, které se 

s vodou nemísí – silice. Páry se vhánějí do chladiče, kde kondenzují. Kondenzát jímejte 

do baňky. Po ukončení destilace (přibliţně 2 hodiny) odpojte nejprve vyvíječ 

od destilační baňky a poté pozorujte získaný vzorek silice.  

 pomůcky – aparatura pro destilaci s vodní parou, varný kamínek 

 přírodniny – byliny z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) 

 chemikálie – destilovaná voda                        

 

Úkol 2: Destilací s vodní parou připravte silici ze sušené drogy/koření. 

Sestavte aparaturu pro destilaci s vodní parou. Vyvíječ páry naplňte asi do poloviny 

a na dno dejte varná tělíska. Do destilační baňky dejte koření, přelijte ho vodou (50/100 

ml). Nejprve zahřívejte destilační baňku s kořením a poté současně vyvíječ vodní páry 

i destilační baňku. Spolu s vodní parou unikají prchavé látky, které se s vodou nemísí – 

silice. Páry se vhánějí do chladiče, kde kondenzují. Kondenzát jímejte do baňky. 

Po ukončení destilace (přibliţně 2 hodiny) odpojte nejprve vyvíječ od destilační baňky 

a poté pozorujte získaný vzorek silice.  

 pomůcky – aparatura pro destilaci s vodní parou, varný kamínek 

 přírodniny – sušené drogy z rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

 chemikálie – destilovaná voda 

 

Zjištění: Silice mají vysoké teploty varu. Získáme je destilací s vodní parou při daleko 

menších teplotách. Silice mají různou barvu, aroma. Z většího mnoţství čerstvých 

rostlin nebo sušených drog se získá jen nepatrné mnoţství silice (pár kapek). 

Očekávané výstupy: 

 Ţák připraví aparaturu a provede destilaci s vodní parou podle návodu. 

 Ţák popíše postup získávání silic z rostlin pomocí destilace s vodní parou. 
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 Ţák uvede další moţnosti získávání silic 

 Ţák charakterizuje vlastnosti a sloţení silic. 

 Ţák posoudí význam rostlin z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) v přírodě 

a v různých odvětvích lidské činnosti. 

Mezipředmětové vztahy: chemie 

 

 

Pracovní list 3 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, jestli si studenti z laboratorního cvičení 

odnesli základní poznatky o silicích, jejich chemickém sloţení, výskytu v rostlině 

hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae) a jejich uplatnění v praktickém ţivotě. Je určen 

jako návaznost na laboratorní cvičení 3 – získání silic. 

Na jeho vyplnění mají studenti maximálně 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně 

kontroluje a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 3 (viz Příloha 3). 

 

Metodika pro učitele: Pracovní list 3 je určen studentům středních škol. 

 

 

1. Co to jsou silice (charakteristika, sloţení)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vyjmenujte 4 chemické látky, které patří mezi silice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Vyberte správnou/é odpověď/i. 

a) Silice mají nízké body varu 

b) Silice jsou barvitelné lipofilními organickými barvivy. 

c) Silice jsou vysoce těkavé látky. 

 

4. V kterých částech rostliny, konkrétně u hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae), jsou 

silice uloţeny? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Uveďte 2 postupy, kterými lze získat silice z rostlin. Krátce je charakterizujte. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………..                 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Na obrázku je znázorněný chemický vzorec thymolu. Uveďte jeho systematický 

název. 

  

 

 

 

 

 

 

     ………………………………………………………………. 
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7. Jaké jsou rozdíly mezi přírodními a uměle získanými silicemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. V kterých odvětvích lidské činnosti vyuţíváme silice a ostatní obsahové látky 

z rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Napište konkrétní vyuţití silic, jako léčivých přípravků, u těchto bylin. 

a) máta peprná – …...…………………………………………………………………………………………………… 

b) šalvěj lékařská – …..………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Vyberte správné odpovědi. 

a) Rozmarýnová silice nemá ţádné uplatnění v kosmetice. 

b) Levandulová silice se vyuţívá v parfumerii. 

c) Silice z jablečníku pravého se vyuţívá v likérnictví. 

d) Dobromysl známe jako koření oregano. 

e) Silice máty peprné je součástí zubních past a ústních vod. 
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3.2.4 Pracovní cvičení 1 – smyslové poznávání bylin 

Pracovní činnost se můţe uskutečnit nejen v jakékoliv školní učebně, ale i v prostorách 

mimo budovu školy. Je zaměřena na smyslové poznávání bylin a následný rozhovor 

na téma čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae), kterou povede učitel pokládáním 

záměrných otázek. Nakonec je moţné podle zájmů studentů provést soutěţ, při které 

učitel i ţáci vidí, co si z hodiny zapamatovali. Zpětnou vazbou je pro učitele pracovní 

list, který ţáci vyplní v následující vyučovací hodině. 

Pro tuto aktivitu je vymezena 1 aţ 2 vyučovací hodiny. Začátek je věnován instruktáţi. 

Při smyslovém poznávání je činnost určena jednotlivcům. Následný rozhovor je 

skupinový, při kterém je vhodné uspořádat lavice nebo ţidle do kruhu. Soutěţ učitel 

zorganizuje podle zájmu studentů, kdy proběhne buď mezi jednotlivci, nebo skupinami.  

 

Metodika pro učitele: Pracovní cvičení 1 se hodí jako aktivizující metoda na střední 

i základní školy. Vyuţitelná je ve vzdělávacím oboru biologie (systém a evoluce rostlin; 

rostliny a prostředí), přírodopis (systém rostlin; význam rostlin a jejich ochrana; 

praktické metody poznávání přírody; ţivotní styl). Aplikovatelné je také 

v přírodovědných seminářích a v mezipředmětovém vztahu enviromentální výchova. 

 

Doporučená literatura a zdroje informací: 

KORBELÁŘ, J., ENDRIS, Z. Naše rostliny v lékařství. Praha: 1958. 

BUREŠOVÁ, K. Seznamujeme se s léčivými rostlinami. Kněţice: 1995. 

RAUSCH, A., LOTZ, B. Lexikon bylinek. Česlice: 2004.  

IBURG, A. Lexikon přírodní medicíny. Česlice: 2004. 
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1. Úkol 

Studenti mají za úkol prohlédnout si rostliny a rozemnout mezi prsty list nebo nať 

těchto bylin, které jsou v květináči. U jednotlivých rostlin si poznamenají, co jim 

připomíná jejich vůně. Zapíší si charakteristické znaky rostlin (květy, listy). 

 

 

Rozhovor 

Co způsobuje, ţe rostliny po rozemnutí voní? 

Jak jsou tyto látky významné, k čemu jsou uţitečné? 

Jakým způsobem můţeme tyto látky z rostliny získat? 

Znáte některá konkrétní vyuţití těchto bylin? 

Znáte původní výskyt těchto rostlin, jejich rozšíření a kde bychom je našli v ČR? 

 

Zjištění: Rostliny obsahují silice s charakteristickým aroma a další obsahové látky. 

Molekuly těchto látek cítíme při přivonění nebo rozemnutí části rostliny. Silice i ostatní 

látky mají pro člověka velký význam kvůli aroma, chuti a specifickým účinkům 

na lidský organismus. Rostliny vyuţívá jako koření, léčivky, v kosmetice a parfumerii.  

Očekávané výstupy: 

 Ţák určí základní charakteristické rysy čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). 

 Ţák pozná a pojmenuje jednotlivé druhy čeledi. 

 Ţák vysvětlí, proč rostliny voní. 

 Ţák objasní v kterých odvětvích lidské činnosti můţeme tyto rostliny vyuţívat. 

 Ţák uvede místa výskytu a rozšíření rostlin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). 

Mezipředmětové vztahy: chemie, geografie/zeměpis, enviromentální výchova/ekologie 
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2. Úkol 

Studentii mají za úkol prohlédnout si obsahy sáčků. Kaţdý z nich je naplněn jedním 

typem koření. Připomenou si skutečnost, ţe se účinná látka často více hromadí 

v některých částech rostliny a zapíší si, které části to jsou. Nakonec rozemnou drogu a 

zaměří se na její charakteristickou vůni. 

 

Rozhovor 

Vysvětlete, jak to ţe rostlina voní i po usušení? 

Co způsobuje charakteristickou vůni, chuť? 

Jaký má koření význam v kuchyni? 

Vzpomenete si, jaká jídla ochucujete některým z těchto koření (bazalkou, dobromyslem, 

tymiánem, majoránkou)? 

Znáte původní výskyt těchto rostlin, jejich rozšíření a kde bychom je našli v ČR? 

 

Zjištění: Při správném sběru a sušení nám vznikne droga, která má zachované silice 

a ostatní obsahové látky s charakteristickým aroma i vůní. Ty získáváme různými 

způsoby (odvar, extrakt apod.). Koření v kuchyni jídla ochucuje, dodává jim novou 

nebo zesiluje původní vůni apod. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák vysvětlí, proč rostliny voní a mají charakteristickou chuť. 

 Ţák vysvětlí význam koření při přípravě jídel. 

 Ţák uvede místa výskytu a rozšíření rostlin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). 

Mezipředmětové vztahy: chemie, geografie/zeměpis, výchova ke zdraví, člověk a jeho 

svět, člověk a svět práce, enviromentální výchova 
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3. Soutěž 

Studenti si formou hry vyzkouší, co si z hodiny zapamatovali. Studenti mají zavázané 

oči a jejich úkolem je podle čichu rozpoznat, kterou bylinu či koření jim učitel právě 

dává k poznání. Učitel také můţe připravit odvary z bylin a ţáci je poznávají podle chuti.   

 

Očekávané výstupy: 

 Ţák se aktivně podílí a při hře spolupracuje s ţáky i učitelem. 

 Ţák vyuţívá znalosti z teorie i předešlých pracovních činností v praktickém ţivotě. 

 

 

Pracovní list 4 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, zda si studenti z pracovní činnosti odnesli 

základní poznatky o charakteristických znacích rostlin z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae), o obsahových látkách, konkrétně silicích, jejich typické vůni či chuti 

a způsobech jejich získávání. Dále o výskytu a uplatnění rostlin v praktickém ţivotě.  

Na jeho vyplnění mají studenti maximálně 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně 

kontroluje a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 4 (viz Příloha 4). 

 

Metodika pro učitele: Pracovní list 1 je určen studentům středních škol. Můţe být vyuţit 

i na základních školách, kdy si ho učitel upraví podle moţností a znalostí konkrétní třídy. 

 

 

1. Vyberte a zakrouţkujte správnou/é odpověď/i. 

a) Čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) obsahuje okolo 220 rodů a přes 4000 druhů. 

b) V České republice se vyskytuje okolo 15 rodů a 70 druhů.  

c) Čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) roste téměř po celém světě, hlavně 

v chladnějších, méně slunných oblastech. 

d) Rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) jsou rozšířeny zejména 

ve Středomoří a na Blízkém východě. 
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2. Která/é z odpovědí není/nejsou správná/é? Jako zástupce čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae) je uvedena hluchavka bílá (Lamium album). 

a) Hluchavka bílá má trojhrannou lodyhu. 

b) Listy jsou jednoduché, křiţmostojně postavené. 

c) Plodem jsou čtyři tvrdky. 

d) Na rostlině jsou viditelné krycí a ţláznaté trichomy. 

 

3. Doplňte rodová nebo druhová jména rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Co způsobuje, ţe rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) voní? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Napište alespoň 3 obsahové látky, které tyto rostliny obsahují. 

a) tymián –  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

b) rozmarýna –  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rodové jméno Druhové jméno 

 bílá 

šalvěj  

 lékařský 

 obecná 

bazalka  

majoránka  

 bledoţlutá 

mateřídouška  
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6. Vyjmenujte 3 způsoby získávání obsahových látek, konkrétně silic, z bylin čeledi 

hluchavkovitých (Lamiaceae). 

………………………………………………. , …………………………...………... , ……………………………………… .  

 

7. Popište charakteristikou vůni uvedených rostlin. 

a) meduňka lékařská – ………………………………………..……………………………………………………... 

b) máta peprná – …………………………….………………………………………………………………………….. 

 

8. Které z těchto rostlin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) vyuţíváme v kuchyni jako 

koření? Správnou odpověď podtrhněte. 

      hluchavka,    bazalka,    saturejka,    levandule,    mateřídouška,   yzop,   dobromysl,             

      majoránka,    konopice,    jablečník,    tymián  

 

9. Ze seznamu bylin vypiš ty, které se pěstují na polích nebo zahradách (nenalezneme 

je ve volné přírodě nebo jen ojediněle). 

      rozmarýna,   hluchavka,    tymián,    konopice,    jablečník,    meduňka,    levandule 

 

10. Jsou tato tvrzení pravdivá? 

a) Bazalka je koření, které často vídáme pod názvem oregano. 

b) Droga meduňky lékařské je součástí čajových směsí a galenických přípravků 

vyuţívaných při nadýmání a trávicích potíţích.   

 

11. V jakých odvětvích lidské činnosti vyuţíváme rostliny z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae)? Uveďte alespoň 4. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.5 Pracovní cvičení 2 – domácí lékárna 

Pracovní činnost můţe probíhat ve třídě nebo učebně biologie, případně i v laboratoři 

biologie. Je orientovaná na vyuţití rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

v praktickém ţivotě, s důrazem na účinné látky a jejich pozitivní působení na lidský 

organismus. Zpětnou vazbou je pro učitele pracovní list, který studentii vyplní 

v následující vyučovací hodině. 

Aktivitě jsou vymezeny 3 vyučovací hodiny. V první hodině se studenti formou 

prezentace (viz Příloha 9.) seznámí s účinnými látkami a indikačními skupinami rostlin 

hluchavkovitých (Lamiaceae) a jejich vyuţitím v lidovém léčitelství, farmacii, 

kosmetice. Následně učitel studenty rozdělí do dvojic nebo skupin, kdy kaţdá z nich 

připraví jeden nebo více z následujících produktů a z internetu nebo dostupné literatury 

zjistí, na co produkty můţeme pouţívat. Samotné aktivitě bude věnován konec první 

hodiny a celá druhá hodina, která proběhne, aţ je moţné přípravky dokončit, jelikoţ 

některé výrobky musí týden aţ dva odstát. Poslední hodinu kaţdá skupina předvede svůj 

výrobek, popíše přípravu a spoluţáky seznámí s účinnými látkami a praktickým 

vyuţitím. 

 

Metodika pro učitele: Pracovní cvičení 2 je moţné realizovat na středních i základních 

školách. Vyuţitelné je na středních školách v oboru biologie (systém a evoluce rostlin), 

výchova ke zdraví (zdravá výţiva; civilizační choroby; poruchy příjmu potravy), 

chemie (léčiva – obsahové látky) a na základních školách v oboru přírodopis (systém 

rostlin; význam rostlin a jejich ochrana; nemoci, úrazy a prevence), chemie (léčiva 

a návykové látky), výchova ke zdraví (výţiva a zdraví; civilizační choroby). Aplikovat 

ho také můţeme v přírodovědných seminářích a v mezipředmětovém vztahu 

enviromentální výchova. 

 

Doporučená literatura a zdroje informací: 

IBURG, A. Lexikon přírodní medicíny. Česlice: 2004. 

BUREŠOVÁ, K. Seznamujeme se s léčivými rostlinami. Kněţice: 1995 

RAUSCH, A., LOTZ, B. Lexikon bylinek. Česlice: 2004.  
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Téma: Náměty pro přípravu kosmetických nebo léčivých přípravků. 

 

Bazalka pravá (Ocimum basilicum) 

ústní voda 

Připravíme ¼ l horké vody, do které nasypeme 1 plnou hrst čerstvých listů bazalky. 

Směs necháme 15 minut odstát. Pouţijeme ihned nebo uzavřeme do tmavé nádoby. 

Pouţíváme ji k vykloktání při zánětech dutiny ústní. 

 

Hluchavka bílá (Lamium album) 

tinktura 

Pět lţic květů zalijeme 0,5 l destilátu a necháme přibliţně 10 dní stát. Směs občas 

protřepeme. Nakonec je scedíme a květy vymačkáme. Tinkturu uchováme v tmavé lahvi. 

Pouţíváme 10-20 kapek proti nespavosti. 

 

Levandule lékařská (Lavandula officinalis) 

olej 

Pouţijeme plnou hrst květů (sušených nebo čerstvých) na 1 l hodnotného stolního oleje, 

buď olivového nebo slunečnicového. Přibliţně po 2-3 týdnech květy odstraníme přes 

gázu a důkladně je vymačkáme. Olej uzavřeme do tmavé lahve. 

Pouţíváme ho ke vtírání. Má uklidňující účinky, uvolňuje křeče, působí při nervozitě, 

zlepšuje spaní.  

 

Majoránka zahradní (Majorana hortensis) 

mast 

3-4 lţičky majoránkového prášku zalijeme 2 lţícemi vinného destilátu, překryjeme 

nádobu a necháme přibliţně  hodinu stát. Poté přidáme 2 lţíce másla a za stálého 

míchání zahříváme cca 10 minut ve vodní lázni. Mast přecedíme přes gázu a uzavřeme 

ji do skleněné nádoby. Skladujeme ji nejdéle 4 týdny v lednici. 

Potíráme ji pod nosem při rýmě (vhodná i pro kojence).    
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Máta peprná (Mentha piperita) 

olej 

Pouţijeme plnou hrst čerstvých listů na 1 l hodnotného stolního oleje, buď olivového 

nebo slunečnicového. Přibliţně po 2-3 týdnech listy odstraníme přes gázu a důkladně je 

vymačkáme. Olej uzavřeme do tmavé lahve. 

Pouţíváme ho k potírání čela a spánků při bolestech hlavy, několik kapek do horké 

vody k inhalaci. Vypíná a osvěţuje pokoţku. 

 

Mateřídouška tymián (Thymus vulgaris) 

napařovací lázeň 

Do 1 l vroucí vody nasypeme 2 plné hrsti čerstvých tymiánových listů nebo květů. 

Necháme je delší dobu louhovat  a poté aplikujeme. 

Pouţíváme ji na nečistou pleť nebo k inhalaci při infekci dýchacích cest. 

 

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)  

tinktura 

Čtyři lţičky listů meduňky zalijeme 100 ml vodky a necháme luhovat cca 2 týdny 

na teplém a tmavém místě. Poté je scedíme a listy důkladně vymačkáme. Tinkturu 

uchováváme v tmavé láhvi. 

Pouţíváme ji při bolestech hlavy tak, ţe s ní potřeme spánky a masírujeme je, dále 

na opary a při plísni nohou, které tinkturou potíráme. 

 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 

tinktura 

Tinkturu připravujeme z listu šalvěje, coţ odpovídá cca 1 dílu práškové drogy, kterou 

zalijeme cca 10 díly ethanolu 70%. Vznikne nahnědlá tekutina charakteristického 

zápachu. 

Pouţíváme ji jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní,  mandlí aj.  
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Čaje a odvary 

Pouţít můţeme drogy z máty peprné (Mentha piperita), meduňky lékařské (Melissa 

officinalis), šalvěje lékařské (Salvia officinalis), levandule lékařské (Lavandula 

angustifolia), mateřídoušky úzkolisté (Thymus serphyllum), yzopu lékařského 

(Hyssopus officinalis). 

Uţíváme je k různým účelům, vnitřně nebo vně jako kloktadla, k vyplachování, 

potírání, obkladům, do koupele apod. 

 

Zjištění: Studenti si uvědomí široké vyuţití rostlin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) 

v lidovém léčitelství, farmacii i kosmetice. Kaţdá rostlina má různé chemické sloţení 

a tím pádem i vyuţití v odlišných oblastech. 

Očekávané výstupy:  

 Ţák se aktivně podílí při přípravě a spolupracuje se spoluţáky. 

 Ţák připraví podle návodu některý z uvedených přípravků.  

 Ţák získá informace o pouţití a účinných látkách výrobku a představí ho ostatním. 

 Ţák vyuţívá znalosti a dovednosti v praktickém ţivotě. 

Mezipředmětové vztahy: chemie, výchova ke zdraví, člověk a jeho svět, člověk a svět 

práce, enviromentální výchova, mediální výchova 

 

 

Pracovní list 5 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, jestli si studenti z pracovní činnosti odnesli 

základní poznatky o účinných látkách rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), 

o jejich specifických účincích na lidský organismus a o vyuţití rostlin v praktickém 

ţivotě (lidové léčitelství, farmacie, kosmetika).  

Na jeho vyplnění mají studenti maximálně 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně 

kontroluje a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 5 (viz Příloha 5). 
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Metodika pro učitele: Pracovní list 1 je určen studentům středních škol. Můţe být vyuţit 

i na základních školách, kdy si ho učitel upraví tak, aby byl úměrný znalostem ţáků 

konkrétní třídy. 

 

 

1. Vysvětlete.  

a) Co jsou silice (charakteristika)? 

…….......................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Kde je najdeme u rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

c) Čím jsou významné pro člověka? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

2. Napište další látky (alespoň 3) kromě silic, které jsou obsaţeny v pletivech různých 

orgánů rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zde jsou uvedeny specifické účinky některých drog z čeledi hluchavkovitých 

(Lamiaceae). Co cizí názvy znamenají, o jaké specifické účinky se jedná? 

a) expektorancia – …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) stomachika – ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) metabolika – …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Navrhněte 1 léčivou rostlinu z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) u kaţdého 

následujícího příznaku. 

a) choroby močových cest – ……………………………………………………………………………………... 

b) bolesti hlavy, nespavost – ……………………………………………………………………………………... 

c) nadměrná potivost – ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Doplňte, při kterých onemocněních nebo obtíţích pomáhají tyto byliny z čeledi 

hluchavkovitých (Lamiaceae). 

a) máta peprná – ………………………………………………………………………………………………………... 

b) šalvěj lékařská – …………………………………………………………………………………………………… 

c) jablečník obecný – ………………………………………………………………………………………………... 

d) mateřídouška úzkolistá – ………………………………………………………………………………………. 

 

6. Ze seznamu rostlin podtrhni 3, které se uplatňují při zaţívacích obtíţích, nadýmání 

a zároveň usnadňují trávení. 

levandule lékařská,  mateřídouška tymián,  bazalka vonná,  hluchavka bílá,    

saturejka zahradní,      meduňka lékařská 

 

7. Níţe uvedený popis rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) patří? Uveďte 

rodové i druhové jméno. 

Vytrvalá polokeřovitá rostlina vysoká pouze 5-30 cm. Stonky dole načervenalé 

a zdřevnatělé. Listy mají kratičký řapík nebo rostou přisedle. Čepel je čárkovitá aţ 

vejčitá. Drobné květy mají fialově červenou barvu. Roste na suchých, písčitých 

plochách, výslunných stráních, mýtinách apod. 

……........................................................................................................ 
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8. K uvedeným ekosystémům přiřaďte rostliny, které zde rostou. 

 

1. kamenité svahy  a) mateřídouška úzkolistá 

2. rumiště  b) bazalka vonná  

3. mýtiny  c) levandule lékařská 

4. zahrada  d) šalvěj lékařská 

5. vápencové skály  d) hluchavka bílá 

  e) máta peprná 

 

 

9. Proč nesmíme některé rostlinné drogy (např. šalvěj lékařskou) uţívat dlouhodobě 

nebo ve větším mnoţství? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. V jakých jiných odvětvích lidské činnosti kromě farmacie a lidového léčitelství 

vyuţíváme rostliny z čeledi hluchavkovité (Lamiaceae)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.2.5 Pracovní činnost 3 – byliny v kuchyni 

Pracovní činnost je uskutečnitelná ve třídě nebo učebně biologie, ne ale v laboratoři. Je 

zaměřena na vyuţití bylin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) v praktickém ţivotě, 

konkrétně v kuchyni. Zpětnou vazbou je pro učitele pracovní list, který ţáci vyplní 

v následující vyučovací hodině. 

Této aktivitě jsou vymezeny 2 vyučovací hodiny. Nejprve se formou prezentace (viz 

Příloha 10) seznámí s historií koření a následně vyuţitím koření v dnešní době, 

konkrétně rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Ţáci pracují ve skupinách 

určených učitelem. Kaţdá skupina připraví jeden z následujících pokrmů.  
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Metodika pro učitele: Pracovní cvičení 3 je moţné aplikovat na středních i základních 

školách. Vyuţitelné je na středních školách v oboru biologie (systém a evoluce rostlin), 

výchova ke zdraví (zdravá výţiva; civilizační choroby; poruchy příjmu potravy), 

chemie (léčiva – obsahové látky) a na základních školách v oboru přírodopis (systém 

rostlin; význam rostlin a jejich ochrana; nemoci, úrazy a prevence), chemie (léčiva 

a návykové látky), výchova ke zdraví (výţiva a zdraví; civilizační choroby). Aplikovat 

ho můţeme také v přírodovědných seminářích a v mezipředmětovém vztahu 

enviromentální výchova.  

 

Doporučená literatura a zdroje informací: 

RAUSCH, A., LOTZ, B. Lexikon bylinek. Česlice: 2004. 

BUREŠOVÁ, K. Seznamujeme se s léčivými rostlinami. Kněţice: 1995. 

IBURG, A. Lexikon přírodní medicíny. Česlice: 2004.  

 

Téma: Náměty pro přípravu pokrmů z rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

 

Bylinkové máslo 

Ţáci nechají povolit máslo. Nasekají nadrobno bylinky (např. šalvěj a yzop) a 4-5 lţic 

zamíchají do másla. Hmotu dají do formy a nechají máslo nechají v chladu ztuhnout. 

Nakonec mohou připravit ostatním jednohubky.  

 

Bylinkový tvaroh 

Ţáci najemno nasekají 4 lţíce nati yzopu. Vmíchají ho 250 g tvarohu s trochou 

olivového oleje, soli a pepře. Přílohou mohou být brambory vařené ve slupce nebo 

chléb. 

 

Bylinný ocet 

Ţáci si donesou prázdnou láhev s víčkem, nejlépe ze skla tmavší barvy. Láhev naplní 

stolním vinným nebo ovocným octem a dovnitř přidají 3 aţ 6 čerstvých bylinných 

větévek. Pouţít mohou např. bazalku, šalvěj. Bylinný ocet se nechá stát 3 aţ několik 

týdnů. Ocet si nakonec mohou odlít do menších nádobek a odnést domů. 
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Bylinná sůl 

Ţáci rozmělní čerstvé bylinky a ve vrstvách je překryjí solí. Nechají stát 3 aţ 5 týdnů, 

a pak mohou pouţít. 

 

Bylinný olej 

Ţáci si donesou prázdnou láhev s víčkem, nejlépe z tmavšího skla. Připraví si plnou hrst 

usušených bylinek, nasypou ji do láhve a zalijí ji stolním olejem. Pouţít mohou 

rozmarýnu, meduňku, tymián. Přibliţně po 3 týdnech olej scedí a mohou si jej odlít 

do menších nádobek. Doma mohou ţáci olej vyuţít při kořenění jídel, např. salátů. 

 

Bylinná limonáda 

Ţáci připraví nealkoholické mojito. Do skleněného dţbánu nasypou třtinový cukr, 

vymačkají limetku a obsah promíchají. Přidají lehce rozmělněné listy máty 

a promačkají je spolu s rozpuštěnou směsí. Nakonec přidají ledovou tříšť nebo led, 

dţbán dolijí sodou a mohou pohostit ostatní spoluţáky. Pro přípravu osvěţujícího 

nápoje lze dále pouţít např. meduňku. 

 

Zjištění: Studenti si uvědomí široké vyuţití rostlin čeledi hluchavkovité (Lamiaceae) 

v potravinářském průmyslu a jako koření. Kaţdá rostlina má různé chemické sloţení 

a tím pádem i chuť, aroma, a proto se vyuţívá k ochucení odlišných pokrmů. 

Očekávané výstupy: 

 Ţák se aktivně podílí při přípravě a spolupracuje se spoluţáky. 

 Ţák připraví podle návodu některý z uvedených pokrmů.  

 Ţák posoudí význam čeledi v potravinářském průmyslu a v kuchyni. 

 Ţák vyuţívá znalosti a dovednosti v praktickém ţivotě. 

Mezipředmětové vztahy: chemie, výchova ke zdraví, člověk a jeho svět, člověk a svět 

práce, enviromentální výchova, mediální výchova 
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Pracovní list 6 

Pracovní list má být pro učitele kontrolou, jestli si studenti z pracovní činnosti odnesli 

základní poznatky o účinných látkách rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), 

o jejich výskytu a vyuţití rostlin v praktickém ţivotě, konkrétně v gastronomii.  

Na jeho vyplnění mají ţáci maximálně 1 vyučovací hodinu. Učitel práci průběţně 

kontroluje a ţákům pomáhá. 

Autorské řešení Pracovního listu 6 (viz Příloha 6). 

 

Metodika pro učitele: Pracovní list 1 je určen studentům středních škol. Můţe být vyuţit 

i na základních školách, kdy si ho učitel upraví podle moţností a znalostí ţáků konkrétní 

třídy. 

 

 

1. Proč pouţíváme koření? Uveďte 3 důvody. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Doplňte. 

Dobromysl obecnou známe jako koření pod názvem ……………………………………… . 

Provensálské koření tvoří např. tyto rostliny ……………………………… , ………………………………. , 

………………………………… , ……………………………..… , ……………………………….. .  

 

3. Do kterých pokrmů přidáváme majoránku a proč? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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4. V jakých jiných odvětvích lidské činnosti kromě gastronomie a potravinářského 

průmyslu vyuţíváme rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Poznáte, které rostliny jsou znázorněny na obrázcích? Uveďte alespoň rodová jména. 

 

 

……………………  ………………..........    ……………………..  ……………………. 

 

6. Co způsobuje, ţe koření charakteristicky voní, chutná? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Které rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) vyuţíváme v likérnictví? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Které z níţe uvedených rostlin jsou v České republice velmi hojné? 

      šalvěj lékařská,    mateřídouška úzkolistá,    hluchavka bílá,    bazalka pravá,         

      rozmarýna lékařská 
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9. K uvedeným rostlinám přiřaďte stanoviště pro ně typické. 

 

  

 

10. Spojte rostlinu s charakteristikou. 

 

1. meduňka lékařská  a) Drobné květy, drobné čárkovité listy. 

2. máta peprná  b) Vyrábíme z ní bylinné oleje nebo octy. 

3. mateřídouška úzkolistá  c) Přidáváme ji do míchaných nápojů. 

4. rozmarýna lékařská  d) Rozemnuté listy voní po citrónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. hluchavka bílá  a) nevyţaduje půdy se specifickým sloţením 

2. mateřídouška úzkolistá  b) půdy s vyšším obsahem dusíku (N) 

3. levandule lékařská  c) kyselé půdy 

  d) půdy s vyšším obsahem vápníku (Ca) 

  e) písčité půdy 
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3.3 Ověření v praxi 

 

V červnu 2010 jsem na praţském šestiletém Gymnáziu Jiţní město vyzkoušela pracovní 

činnost 3.2.4 Pracovní cvičení 1 – smyslové poznávání bylin a 3.2.5 Pracovní cvičení 2 

– domácí lékárna. Ty jsem vybrala, jelikoţ nejsou náročná na přípravu a organizaci. 

Pracovala jsem se studenty 3. ročníku v předmětu Příroda. Jednalo se vţdy o jedno 

dvouhodinové vyučování.  

3.2.4. Pracovní cvičení 1 – smyslové poznávání bylin  

Hodina byla zaměřena na poznávání charakteristických rysů rostlin čeledi 

hluchavkovitých (Lamiaceae) a také jejich smyslovém poznávání. 

Do vyučovací hodiny jsem přinesla čerstvé rostliny z této čeledi, konkrétně mátu 

peprnou (Mentha piperita), levanduli lékařskou (Lavandula angustifolia), meduňku 

lékařskou (Mellissa officinalis) a hluchavku bílou (Lamium album) a koření, konkrétně 

majoránku zahradní (Majorana hortensis), tymián (Thymus vulgaris), bazalku pravou 

(Ocimum basilicum), dobromysl obecnou (Organum vulgare). Vše jsem rozmístila 

i s jejich názvy po učebně. Po krátké instruktáţi z mé strany si studenti měli samostatně 

prohlédnout čerstvé rostliny, s důrazem na stavbu stonku, postavení listů, barvu a tvar 

květů apod. Dále se je měli osahat, rozemnout mezi prsty jejich list a všechny poznatky 

si zapisovat do poznámek. Po 12 minutách se měli zaměřit na sáčky se sušenými 

drogami, s důrazem na barvu, sloţení, aroma a opět si poznatky zapisovat. Po 12 

minutách jsem samostatnou práci ukončila a všichni jsme se posadili do kruhu. Začala 

jsem pokládat záměrné otázky nejprve ohledně čerstvých bylin – léčivek. Ty byly 

zaměřené okrajově na anatomii rostlin, systém, výskyt rostlin a hlouběji na obsahové 

látky, konkrétně silice a vyuţití rostlin v praktickém ţivotě. Poté jsem kladla otázky 

ohledně koření, zejména jsem se ptala na aroma, chuť, vyuţití v kuchyni, proč koření 

tvoří např. jen nať nebo listy. Celý rozhovor trval přibliţně 15-20 minut. Nakonec se 

studenti rozdělili do 2 skupin, děvčata proti chlapcům. Kaţdá skupina vyslala jednoho 

zástupce. Oběma jsem zavázala oči a dávala jim přičichnout k čerstvým rostlinám 

a koření v tomto pořadí: levandule, majoránka, meduňka, hluchavka, máta, bazalka. 

Vyhrála skupina děvčat. Poznaly 5 zástupců, zatímco chlapci jen 3. Hra trvala přibliţně 
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10 minut. Po krátké přestávce dostali studenti k vyplnění pracovní listy, na které měli 

zbytek vyučovací hodiny.  

Studenty cvičení bavilo a k práci přistupovali velmi zodpovědně. Vedení poznámek 

bylo podrobné, coţ umoţňovalo, ţe následná diskuze byla plnohodnotná. Studenti si 

vyměňovali poznatky nově i dříve získané. Nejméně znalostí měli o obsahových látkách 

rostlin a jejich vyuţití v praktickém ţivotě, ale také o některých druzích čeledi, které 

neuměli zařadit. Velký rozdíl byl také ve znalostech mezi děvčaty a chlapci. Děvčata se 

totiţ ve větší míře s řadou druhů setkávají doma v kuchyni, nebo dokonce některé 

byliny pěstují. V pracovním listu dělaly studentům největší problém otázky: 1. a 9. 

(výskyt rostlin) a 3. (rodová a druhová jména rostlin). 

3.2.5. Pracovní cvičení 2 – domácí lékárna  

Hodina byla zaměřena na vyuţití rostlin čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) v praktickém 

ţivotě, s důrazem na účinné látky a jejich pozitivní působení na lidský organismus. 

Na začátek hodiny jsem zvolila brainstorming, abych zjistila jaké znalosti studenti 

o čeledi mají. Přibliţně po 10 minutách jsem informace utřídila. Dále jsem třídu formou 

prezentace seznámila s účinnými látkami a indikačními skupinami. Během prezentace 

také neustále probíhal dialog mezi mnou a studenty, kdy jsme si navzájem vyměňovali 

znalosti a zkušenosti. Prezentace trvala do zbytku vyučovací hodiny, tedy okolo 35 

minut. Ve druhé hodině jedna skupina ţáků uvařila čaj z máty a druhá skupina 

připravila limonádu z čerstvé máty a z čerstvé meduňky. Vybrala jsem jen tyto 

přípravky, jelikoţ ostatní nebylo moţné realizovat z časového hlediska. Nakonec ţáci 

do zbytku vyučovací hodiny vyplňovali pracovní listy.  

Při burze nápadů se aktivně zapojili všichni studenti. Jejich znalosti o čeledi byly 

přiměřené stupni jejich vzdělání. Při prezentaci si poznatky zapisovala přibliţně půlka 

třídy a aktivních studentů při dialogu bylo více jak půl. To se také následně projevilo 

v pracovním listě. Příprava čaje a bylinných limonád studenty bavila a uţ tady se 

projevily znalosti z prezentace. V pracovním listu činily studentům nejmenší problémy 

tyto otázky: 1. a 2. (obsahové látky), 3. (indikační skupiny), 5. a 7. (vyuţití v praxi).  
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4. Diskuse 

V současné době, kdy České školství nedávno prošlo velkými změnami, se klade velký 

důraz na rozvíjení klíčových kompetencí ţáků a studentů a v neposlední řadě 

i na praktické vzdělávání. Samotnou mě překvapil fakt, ţe ve školách stále převládá 

frontální způsob výuky, a to i v předmětech a vzdělávacích obsazích, kde učitel 

ve výuce můţe pouţít aktivizující metody, aby ţáci vlastním poznáváním získali nové 

znalosti a staré s nimi propojovali. Aby dokázali propojovat vědomosti mezi předměty 

a vše dokázali vyuţít v praktickém ţivotě.  

Výsledky dotazníkového průzkumu, který se zabývá prací učitelů ve výuce v tématu 

čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae), ověřil, ţe učitelé málo vyuţívají mezipředmětové 

vztahy s chemií, uvádí poměrně málo zástupců a mnohdy čeleď proberou jen okrajově. 

Praktické činnosti vyţívá 63% z dotázaných pedagogů, ale mohlo by tomu být více. 

Naopak učitelé ve velkém mnoţství uplatňují prezentace v powerpointu, které si vytvoří 

sami nebo převezmou od jiných autorů. Z velké části se mé předpoklady ověřily. Svůj 

obrázek jsem si vytvořila na absolvovaných praxí a na základě rozhovorů s některými 

pedagogy. Ti mi sdělili, ţe bývá málo času na probrání učiva, proto více volí, pro ně 

jednodušší, frontální vyučování. Také učební materiál existuje v malém mnoţství, ne-li 

vůbec, a jen malá většina učitelů si vytváří pracovní listy, praktické činnosti nebo 

projekty sama. Na praxích jsem se pak setkala s třídami, ve kterých studenti zařazovali 

hluchavku bílou a kopřivu dvoudomou do stejné čeledi, a netušili kolik významných 

rostlin čeleď obsahuje a tedy ani neznali jejich široké vyuţití v praktickém ţivotě. Proto 

jsem si pro téma diplomové práce vybrala čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). 

Práce je zaměřená na charakteristiku čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) s důrazem 

na významné znaky čeledi, obsahové látky a specifické účinky. Z toho vychází 

praktická část, která obsahuje tři laboratorní a tři praktická cvičení. Ty jsou určeny 

převáţně pro studenty středních škol, jelikoţ jsou předpokládány znalosti biologie 

a chemie z předchozích let. Základní školy také často nemají dostatečné vybavení, 

pomůcky nebo speciální učebny, laboratoře biologie a chemie. Vyuţití tedy najdou 

na gymnáziích a středních zdravotnických školách v oboru farmaceutický laborant 

a některé z nich také na základních školách. Struktura jednotlivých pracovních činností 
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je stejná. Doporučuje výběr místa konání, obsahuje zaměření a cíle činnosti, přibliţnou 

časovou dotaci, metodiku pro učitele, doporučenou literaturu. Následně jsou rozepsány 

jednotlivé úkoly s postupy, zjištění, ke kterým studenti nebo ţáci dospějí, očekávané 

výstupy a vyuţité mezipředmětové vztahy. 

Jako učební text můţe učitelům slouţit mnou vypracovaných šest pracovních listů, které 

navazují na jednotlivá cvičení. Dále čtyři prezentace v powerpointu, které slouţí jako 

úvod do konkrétní problematiky. Učitelé tak z uceleného textu mohou mít na výběr, jak 

zpestřit výuku a nepředávat informace frontálním způsobem v tématu čeleď 

hluchavkovitých (Lamiaceae). Dochází v nich k propojování znalostí mezi jednotlivými 

předměty, hlavně biologií a chemií, a teorie s praxí. Vyuţití najdou spíše na středních 

zdravotnických školách a gymnáziích. Učitel základní školy musí zváţit, jestli jsou pro 

uţití vhodná, jelikoţ sloţení tříd základních škol je velmi nesourodé. Případně je tedy 

můţe upravit podle moţností, znalostí a úrovně vzdělání jednotlivých tříd a konkrétních 

ţáků, coţ ale klade na učitele vyšší nároky.  

Pro téma léčivé rostliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) jsem nenašla příliš 

ucelených informací ani učebního materiálu. Pro 2. stupeň základních škol existují 

pracovní sešity, ale na středních školách je nenajdeme. Někteří učitelé si vytváří vlastní 

pracovní listy nebo prezentace v powerpointu. Laboratorní nebo praktická cvičení 

omezují na témata vzdělávacího obsahu anatomie a morfologie rostlin. Na internetu 

jsem objevila pár pracovních listů a v knihovně jednu knihu pro vyuţití čeledi 

v laboratorních technikách. Nalezené projekty se týkaly obecně léčivých rostlin. 

Nejvíce je tedy opět vyuţívána frontální výuka a následná zpětná reakce pro učitele, 

studenty nebo ţáky formou testu. Tato skutečnost mě přesvědčila k vytvoření námětů 

praktických činností v tématu čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) doprovázenými 

prezentacemi v powerpointu a s navazujícími pracovními listy, které by pedagogům 

pomohly studenty a ţáky zaujmout.  

Dvě z praktických činností a pracovní listy, které jsem měla moţnost ověřit v praxi, 

byly studenty přijímány kladně. Aktivně se podíleli při činnosti a přijímání nových 

znalostí V pracovních listech se pak projevila úspěšnost vyučování. O učební materiál 

vznikl zájem a na některých školách ho budou učitelé vyuţívat v přírodovědných 

seminářích. 
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5. Závěr 

Diplomová práce Léčivé rostliny čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

v mezipředmětovém vztahu biologie chemie předkládá učitelům text, který zahrnuje 

obecnou charakteristiku čeledi, přičemţ velký důraz je kladen na rysy čeledi 

významných pro didaktické vyuţití, obsahové látky a jejich specifické účinky. 

Teoretická část se dále zabývá vybranými druhy čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). 

Upozorňuje na jejich charakteristiku, výskyt a typická stanoviště a především 

na obsahové látky a jejich vyuţití v praktickém ţivotě. Na konci je sestavena tabulka 

s návrhy zařazení tématiky čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae) do výuky na 2. stupni 

základních škol a gymnáziích a do průřezových témat. Také poukazuje na didaktické 

metody, které  můţeme ve výuce vyuţít. 

Praktická část vychází z dotazníkového šetření, které mělo zjistit, jak učitelé středních 

škol ve výuce pracují s tématem čeleď hluchavkovitých (Lamiaceae). Dotazník ověřil, 

ţe učitelé málo vyuţívají mezipředmětové vztahy s chemií a mnohdy čeleď proberou 

jen okrajově. Učitelé středních škol často uváděli nedostatečný učební materiál v oblasti 

léčivých rostlin i praktických činností. Na základě ověření mých předpokladů jsem 

vytvořila 6 praktických činností doprovázených pracovními listy a některé doplňují 

prezentace v powerpointu, které mohou učitelé vyuţívat především na gymnáziích, 

některých středních odborných školách, ale i na základních školách. Zdůrazňují 

mezipředmětové vztahy zejména s chemií, částečně se zeměpisem a propojují teorii 

s praxí. 

Práce můţe slouţit učitelům středních a základních škol jako učební materiál pro téma 

čeleď hluchavkovitých rostlin (Lamiaceae). Pracovní činnosti jsou zpracované tak, aby 

rozvíjely klíčové kompetence a propojovaly teorii s praxí. Pracovní listy propojují 

vztahy zvláště v rámci biologie – chemie.  
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