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Název 

Ryby a rybovití obratlovci ve výuce na základních a středních školách. 

 

Abstrakt 

 V diplomové práci jsem na základě analýzy učebnic pro základní školy a niţší 

gymnázia (11 analyzovaných učebnic) a učebnic pro střední školy a gymnázia (5 

analyzovaných učebnic) zpracovala četnost názvů ryb a rybovitých obratlovců, a na 

jejím základě, jsem vytvořila tabulku sjednocující české a vědecké názvy všech 

analyzovaných učebnic. Na základě tohoto sjednocení jsem vytvořila doporučený 

seznam nyní platných českých a vědeckých názvů ryb a rybovitých obratlovců pro 

základní i střední školy. Dále jsem na základě analýzy učebnic zpracovala didaktickou 

vybavenost kapitol, které jsou věnovány právě rybám a rybovitým obratlovcům. Pomocí 

didaktického testu jsem mapovala znalosti ţáků na druhém stupni základní školy.  Jako 

rozšiřující učivo k tématu ryby a rybovití obratlovci jsem vytvořila výukové prezentace 

na téma „Člověk a ryby“ pro základní školy a střední školy. Sestavila jsem návrhy 

moţných exkurzí po celé České republice, tedy zmapovala jsem, kam je moţno se 

vydat, a vidět tak zástupce ryb a rybovitých obratlovců.    

 

Title 

Fish and fish-like vertebrates in education system of primary and high schools. 

 

Abstract 

 Based on analysis of schoolbooks for primary and secondary schools (11 

analysed schoolbooks) and for grammar schools and high schools (5 analysed 

schoolbooks) I compile frequency (percent occurrence) of fish and fish-like vertebrates 

nomenclature in my diploma thesis. On this base I prepared the table unifying Czech 

and scientific nomenclature of all analysed schoolbooks. Whereupon this unifying I 

created the recommended list of presently valid Czech and scientific terms of fish and 

fish-like vertebrates for primary and high schools. Furthermore, based on schoolbooks 

analyses, I compile didactic availability of particular chapters dedicated to fish and fish-

like vertebrates. Using of didactic test I surveyed the student`s knowledge at the 
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grammar school. To extend the subject matter of fish and fish-like vertebrates I created 

teaching presentation “Man and Fish” for basic schools and high schools. I prepared 

excursions proposal for students where I described in a detail where to go to see main 

representatives of fish and fish-like vertebrates all around the Czech Republic. 
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1 Úvod 

Během své studijní praxe na základní škole jsem se při přípravě na jednotlivé 

hodiny často setkávala s nejednotným a nepřesným názvoslovím ţivočichů i rostlin. 

Téma zaměřené na ryby jsem si zvolila z mnoha důvodů. Hlavním důvodem však byla 

moje záliba v potápění, šnorchlování a fotografování ţivota na korálech. Ke zvolení 

tématu přispěl i můj zájem o rybí gastronomii.  

V současné době je na trhu k dispozici nepřeberné mnoţství učebnic. Pro 

základní školy a niţší gymnázia je jich mnohem více neţ pro střední školy a gymnázia. 

Výběr učebnice je pak velmi obtíţný, a především učitelé se s tímto problémem musejí 

vypořádat. Existuje mnoho kritérií, podle kterých si lze zvolit „tu správnou“ učebnici. 

Především je třeba posuzovat obtíţnost textů, čímţ se u nás zabývá Prof. PhDr. Jan 

Průcha, DrSc. Já jsem ve své práci vyuţila metodu vycházející z potřeby objektivizovat 

subjektivní hodnocení učebnice učitelem, a zároveň ho příliš nezatíţit sloţitým 

matematickým aparátem či pracnými postupy (Adamec, Pumpr  a Dytrychová 2007). 

Na základě této metody jsem porovnala didaktickou vybavenost kapitol v učebnicích 

pro základní školy a niţší gymnázia.    

Řada nových učebnic, které jsou v současnosti k dispozici, je často překladem 

zahraničních titulů. Nejen překladatelé, ale i tvůrci nových učebnic si mnohdy 

zjednodušují práci tím, ţe si neověří v českých pramenech, zda určitý druh byl jiţ 

pojmenován, a běţně pak vytvářejí nové, často nepříliš vhodné názvy. V praxi to 

znamená, ţe pro daný druh jsou zaváděna stále nová česká synonyma. Nejen ţák, ale i 

učitel můţe být pak často zmaten, o jaký druh se vlastně jedná. U některých druhů 

paryb nacházíme např. dokonce aţ šest různých českých synonym, viz Hanel a Novák 

(2000). 

Pro sjednocení názvů v analyzovaných učebnicích jsem pouţila 5 dílů z edice 

„České názvy ţivočichů“ od autorů Hanela a Nováka (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 

2007). Na jeho základě jsem vytvořila doporučený seznam ryb a rybovitých obratlovců 

jak pro základní školy a niţší gymnázia, tak i pro střední školy a gymnázia. 

V doporučeném seznamu pro základní školy a niţší gymnázia jsem kromě českého 

názvu uvedla i název vědecký, který se u nás uvádí pouze v učebnicích pro střední školy 

a gymnázia. Myslím si, ţe uvedení vědeckého názvu je pro sjednocení názvosloví 
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nezbytný. Dále jsou v seznamech uvedena i synonyma, která jsou v analyzovaných 

učebnicích zmíněna.   

Zadáním didaktického testu ve dvou základních školách jsem chtěla zmapovat 

vědomosti dnešních ţáků na druhém stupni základní školy. Základní učivo jsem 

doplnila o prezentaci s názvem „Člověk a ryby pro ZŠ“ a „Člověk a ryby pro SŠ“. 

Cílem těchto prezentací je, aby si studenti uvědomili, jak široký je význam ryb a 

rybovitých obratlovců a kde všude se mohou setkat s motivem ryby.  

Součástí výuky přírodopisu a biologie jsou dnes stále velmi populární exkurze. 

Podrobněji jsem navrhla návštěvu Mořského světa v Praze v Holešovicích. Poté jsem 

navrhla další moţnosti exkurzí na vybraná místa po celé České republice. 

 

Hypotézy: 

 

1. Ve sledovaných učebnicích se objevují aktuální novinky s ohledem na rybářství a 

gastronomii, průběţně se mění se i výčet druhů dle jejich aktuálního významu. 

 

2.  České názvosloví ryb a rybích obratlovců je v učebnicích sjednocené.  

 

3. Počet uváděných druhů v učebnicích pro ZŠ a SŠ je shodný a jsou zmiňovány 

tytéţ druhy.  
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2 Četnosti názvů ryb a rybovitých obratlovců v učebnicích pro 

základní školy a střední školy 

2.1 Četnosti názvů sliznatek, mihulí a paryb 

 

Třída : Sliznatky (Myxini) 

  Výlučně mořští bezčelistnatci s četnými výrůstky v okolí ústního otvoru a 

evolučně velmi primitivními znaky, mají hadovité tělo bez šupin s mnoţstvím slizových 

ţláz (Smrţ a kol. 2004). 

V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se třída sliznatky (Myxini) 

nevyskytuje v ţádné učebnici.  

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se výše jmenovaná třída vyskytuje.  

Papáček a kol. (1994) a Smrţ a kol. (2004) zmiňují pouze rodové jméno sliznatka.  

 Daněk (1982) a Berger (1997) třídu sliznatky (Myxini) vůbec ve své publikaci 

neuvádějí. 

 

2.1.1 Sliznatka cizopasná (Myxine glutinosa) 

 Vyskytuje se běţně u evropských břehů Atlantiku, napadá poraněné, oslabené a 

uhynulé ryby (Zicháček a kol. 1995). 

Jediného zástupce, a to sliznatku cizopasnou (Myxine glutinosa), jmenují autoři 

Zicháček a kol. (1995), tj. 20% z celkového počtu zkoumaných učebnic. 

 

Třída: Mihule (Cephalaspidomorphi) 

 Název třídy mihule (Cephalaspidomorphi) pouţili autoři Zippe (1861) a 

Maleninský a kol. (2006).  Zippe (1861) pouţil dále také název okatice se závorkou- 

minoha (dále viz kapitola české názvosloví). 

Mihule potoční a mihule ukrajinská jsou podle § 13 odstavec 9 zákona č. 

99/2004 Sb celoročně hájené (www.rybsvaz.cz) a dle vyhlášky 395/1992 Sb. patří mezi 

zvláště chráněné druhy v kategorii „kriticky ohroţený“. 

Třída mihule nebo její zástupci nejsou vůbec zmíněny v těchto dvou  učebnicích 

pro základní školy: Havlík (1999) a  Kvasničková a kol. (2002).   

http://www.rybsvaz.cz/
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V učebnicích pro střední školy a gymnázia se třída mihule 

(Cephalaspidomorphi) vyskytuje ve všech analyzovaných učebnicích.   

 

2.1.2 Mihule potoční (Lampetra planeri) 

Dříve velmi hojný druh, v minulosti pouţívaný jako nástraha k lovu zejména 

mníka, úhoře a tlouště, mihule potoční, je povaţována za dobrý bioindikační druh 

čistých chladných vod, přičemţ její přítomnost dokládá dlouhodobou vysokou kvalitu 

ţivotního prostředí (Hanel a Lusk 2005). 

Česká republika leţí na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční, 

výskyt je zaznamenán v Labi a Odře, v povodí Moravy (Dunaje) se pak objevuje jen 

několik izolovaných populací. V Česku byla nacházena na lokalitách s nadmořskou 

výškou 130-895 m.n.m, většina nálezů pochází z nadmořské výšky 300-600 m. n. m. 

(Hanel a Lusk 2005). 

Mihule potoční patří mezi nejčastěji jmenovaný druh mihulí v učebnicích pro 

základní školy a niţší gymnázia. Celkem je mihule potoční uvedena v šesti (tj. 55%) 

učebnicích, a to Vilček 1989, Jurčák a kol. 1998, Černík a kol. 1999, Dobroruka a kol. 

2003, Čabradová a kol. 2005, Černík a kol. 2008.    

 Tento druh mihule patří také mezi nejčastěji jmenovaný druh mihulí 

v učebnicích pro střední školy a gymnázia. Je jmenován ve všech pěti analyzovaných 

učebnicích (tj. 100%).  

 

2.1.3 Mihule říční (Lampetra fluviatilis) 

Je vymizelý druh na území České republiky. Její maso je velmi chutné, oblíbené 

je její marinování. Frič (1859) píše, ţe „v obchodu lahůdkářském se pod jménem pryka 

marinovaná podává“.  V Evropě je v současnosti více lovena ve švédských a finských 

řekách vtékajících do Botnického zálivu. Sliz a sérum této mihule je jedovaté, takţe 

před konzumací se musí maso důkladně proprat a očistit. Na trţištích v přímořských 

státech je prodávána čerstvá, mraţená nebo uzená. Konzumace je příjemná tím, ţe jako 

všechny mihule, i tento druh nemá ţádné kosti (Hanel a Lusk 2005). 

Černík a kol. (1999) a Čabradová  a kol. (2005) ve svých učebnicích pro 

základní školy a niţší gymnázia pouţili název mihule říční. Vyskytuje se tedy ve 

sledovaných učebnicích hned dvakrát (tj. 18%).  
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 Pouze dvakrát (tj. 40%) je mihule říční jmenována v učebnicích pro střední 

školy a gymnázia (Daněk 1982, Zicháček a kol. 1995). 

 

2.1.4 Mihule mořská (Petromyzon marinus) 

Do Čech se mihule mořská dostala v minulosti s tokem Labe. Byla nacházena 

v době migrací v nastraţených lapadlech na ryby (věznicích, vrších) nebo zastiţena 

odpočívající na různých předmětech ve vodě (Frič 1872). 

Mihule mořská se dnes na území ČR vůbec nevyskytuje (Hanel a Lusk 2005). 

Pouze autoři učebnice pro základní školy a niţší gymnázia Čabradová a kol. 

(2005) zmiňují v učebnici druh mihule mořská (tj. 9%).  

Mihule mořská je v učebnicích pro střední školy a gymnázia jmenována dvakrát 

(tj. 40%) v Daňkovi (1982) a v Zicháčkovi a kol. (1995) 

 

Třída mihule není vůbec uvedena ve čtyřech učebnicích pro základní školy a 

niţší gymnázia, a to Roubal a Zima 1979, Havlík 1999, Kvasničková a kol. 2002 a 

Čabradová a kol. 2005. 

 

Třída: Paryby (Chondrichthyes)  

 Dnes jsou charakteristickou součástí mořské fauny téměř celého světa, hlavně 

teplých moří. Jejich vnitřní kostra zůstává po celý ţivot výhradně chrupavčitá (Papáček 

a kol. 1994).  

 

čeleď: veleţralokovití (Rhincodontidae)  

2.1.5 Ţralok obrovský (Rhincodon typus) 

 Je povaţován za největšího ţraloka dosahující délky aţ 18 metrů (Papáček a kol. 

1994).  Ačkoliv je mohutný, ţiví se planktonem, malými rybkami a kraby. Ţralok 

obrovský neţije jen u hladiny, ale i v mořských hlubinách, nechává se líně unášet 

pomalými mořskými proudy. Vzhledem k poklesu početnosti je zařazen do Červeného 

seznamu IUCN. V minulosti se kaţdoročně ulovilo 2000 t (Hanel 2000).   

V učebnicích pro základní školy se ţralok obrovský objevil šestkrát (tj. 55%). Je 

zmíněn v učebnici Jurčák a kol. (1998), Černík a kol. (1999), Dobroruka a kol. (2003), 

Čabradová a kol. (2005), Maleninský a kol. (2006) a Černík a kol. (2008). 
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V učebnicích pro střední školy se název ţralok obrovský (Rhincodon typus) 

vyskytl čtyřikrát (tj. 80%).  V Papáčkovi a kol. (1994) byl uveden český název ţralok 

velrybí a Daněk (1982) uvádí ţralok obrovitý (viz kapitola české názvosloví). Tento 

název chybí pouze v učebnici Zicháček a kol. (1995). 

 

Čeleď: modrounovití (Carcharhinidae) 

2.1.6 Kladivoun obecný (Sphyrna zygaena) 

 Vyznačuje se svérázným tvarem hlavy a je povaţován za nebezpečného. 

Objevuje se i ve Středozemním moři. Patří k pobřeţním pelagickým druhům s výskytem 

do hloubky 20 metrů (Hanel 2000).   

V učebnicích pro základní školy je uveden kladivoun obecný dvakrát (tj. 18%).  

Kladivoun obecný je v Černíkovi a kol. (2008). Ve starší verzi Černíkovi a kol. (1999) 

je uvedeno synonymum ţralok kladivoun (dále viz kapitola názvosloví).   

V učebnicích pro střední školy se však objevuje název tohoto druhu v několika 

podobách. Zicháček a kol. (1995) pouţili české synonymum ţralok kladivoun (Sphyrna 

zygaena). Daněk (1982) pouţili pouze český název kladivoun (Sphyrna zygaena). 

Celkem se tedy název tohoto druhu objevil v analyzovaných učebnicích dvakrát (tj. 

40%). Papáček a kol. (1994) uvádějí pouze název kladivouni (Sphyrna). 

 

2.1.7 Ţralok modravý (Prionace glauca) 

 Je to jeden z nejrozšířenějších druhů. Dorůstá aţ do 4 metrů a v současnosti se 

objevuje uţ i ve Středozemním moři. Ţiví se tuňáky a makrelami. Je nebezpečný 

koupajícím se lidem, trosečníkům a lidem v menších člunech. Patří k vhodným 

objektům sportovního rybolovu. Některé druhy ţraloků dokonce vplouvají do velkých 

řek jako třeba Zambezi a Ganga, nejčastěji je z tohoto pohledu zmiňován ţralok bělavý 

(Carcharodon leucas), Hanel (2000), Smrţ a kol. (2004). 

V učebnicích pro základní školy je uveden pouze jednou (tj. 9%) v Jurčákovi a 

kol. (1998). 

V učebnicích pro střední školy je situace obdobná, ţralok modravý je pouze ve 

Smrţovi a kol. (2004), coţ je 20%, ale je zde uveden vědecký název Carcharhinus 

glaucus, coţ je jeho synonymum (dále viz kapitola české názvosloví). 
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Čeleď: makrelcovití (Lamnidae) 

2.1.8 Ţralok bílý (Carcharodon carcharias) 

 Tento pobřeţní ţralok se pohybuje pomalým slídivým plaváním, dokáţe však 

prudce zrychlit, coţ mu umoţňuje jeho ocas, jehoţ tvar připomíná ocasní ploutev 

tuňáka. Ţralok bílý je bezesporu nejznámější ze ţraloků, kteří útočí také na člověka. 

Právě u něj bylo zaznamenáno nejvíce útoků na člověka. Někdy je také označován jako 

„bílá smrt“, a to podle zářivě sněhobílé spodní části těla, která ostře kontrastuje s horní 

částí trupu (Hanel  2000). 

V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se objevuje tento nebezpečný 

druh ţraloka čtyřikrát (tj. 36%). Správný název ţralok bílý se vyskytuje jednou, to je 

v Černík a kol. (2008).  Autoři zbylých učebnice pouţili synonymum ţralok lidoţravý 

(Zippe 1861, Černík a kol. 1999, Dobroruka a kol. 2003) dále viz kapitola české 

názvosloví.  

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se správný český název objevuje 

pouze ve Smrţovi a kol. (2004). Starší z učebnic pouţili synonymum ţralok lidoţravý, 

jako Papáček a kol. (1994), Zicháček a kol. (1995) a Berger (1997), dále viz kapitola 

české názvosloví. Celkem se tedy tento druh vyskytuje ve čtyřech učebnicích (tj. 80%). 

 

Čeleď: máčkovití (Scyliorhinidae)  

2.1.9 Máčka skvrnitá (Scyliorhinus canicula) 

Je to neškodný ţralok, který ţije u dna a obvykle ve velkém počtu. Ve dne spí 

přitisknut na dno při pobřeţí. Ţiví se drobnou ţivočišnou potravou, kterou vyslídí u dna 

(Hanel 2000). 

Tento častý druh ţraloka se v učebnicích pro základní školy vyskytuje třikrát (tj. 

27%). Je uveden v Dobrorukovi a kol. (2003), v Čabradové  a kol. (2005) a v Černíkovi 

a kol. (2008).  

V učebnicích pro střední školy se název máčka skvrnitá (Scyliorhinus canicula) 

vyskytuje třikrát (tj. 60%), v Zicháčkovi a kol. (1995), v Bergerovi (1997) a ve Smrţovi 

a kol. (2004). V Papáčkovi a kol. (1994) je uvedena pouze rodový název máčka 

(Scyliorhinus).   

 

 



 17 

Čeleď: mantovití (Myliobatidae) 

2.1.10 Manta atlantská (Manta birostris) 

 Má rozpětí aţ přes šest metrů a váţí kolem dvou tun (Hanel 2000). 

V učebnicích pro základní školy se vyskytuje tento druh třikrát (tj. 27%).  

Čabradová a kol. (2005) pouţili název manta atlantská. Synonymum Rejnok obrovský – 

manta pouţili Dobroruka a kol. (2003) a „rejnok obrovský neboli manta“ je publikován 

v učebnici Černík a kol. (1999).  

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se název manta atlantská (Manta 

birostris) objevuje pouze jednou (tj. 20%), a to ve Smrţovi a kol. (2004). Pouze název 

manta pouţili naproti tomu Papáček a kol. (1994).  

 

Čeleď: ostrounovití (Squalidae) 

2.1.11 Ostroun obecný (Squalus acanthias) 

 Bezpochyby je nejrozšířenějším ţralokem světa. Je pomalý a nečinný. Není 

nebezpečný, ale jeho špičaté zuby a bodce mohou způsobit rybářům poranění a alergie. 

Jde o hospodářsky významný druh, jeho bílé maso, vcelku chutné, se prodává čerstvé, 

mraţené i konzervované (Hanel  2000). 

V učebnicích pro základní školy se vyskytuje tento název třikrát (tj. 27%). 

Ostroun obecný je zmíněn v učebnici od autorů Dobroruka a kol. (2003) a Čabradová a 

kol.(2005). Synonymum ostroun severní pouţívá Vilček (1989), dále viz kapitola české 

názvosloví.   

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se ostroun obecný (Squalus 

acanthias) vyskytuje pouze jednou (tj. 20%), a to ve Smrţovi a kol. (2004). 

 

Čeleď: parejnokovití (Torpedinidae) 

2.1.12 Parejnok elektrický (Torpedo marmorata)  

Vyznačuje se plochým, téměř kruhovitým tělem s výrazně oddělenou ocasní 

ploutví. Svou potravu loví tak, ţe se ohne nad kořistí a uštědří jí elektrický výboj o 

napětí 45-200V (Hanel 2000). 

V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se název parejnok elektrický 

vyskytuje čtyřikrát (tj. 36%).  Český název pouţili ve svých učebnicích Černík a kol. 

(1999), Čabradová a kol. (2005), Maleninský a kol. (2006) a Černík a kol. (2008). 
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 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se parejnok elektrický (Torpedo 

marmorata) vyskytuje ve čtyřech (tj. 80%), a to v Daňkovi (1982), v Zicháčkovi a 

kol.(1995), v Bergerovi (1997) a ve Smrţovi a kol. (2004). Pouze Papáček a kol. (1994) 

uvádí jako název parejnok (rodu Torpedo). 

 

Čeleď: rejnokovití (Rajidae) 

2.1.13 Rejnok ostnatý (Raja clavata) 

 Tělo rejnoka má tvar kosočtverce, s rozpětím aţ 60 cm. Na konci dlouhého 

štíhlého ocasu má dvě hřbetní ploutve.  

V učebnicích určených pro základní školy a gymnázia se český název rejnok 

ostnatý vyskytuje celkem čtyřikrát (tj. 36%). Do seznamu paryb ho zařadili, i jako 

synonymum, autoři jako Zippe (1861), Dobroruka a kol. (2003), Čabradová a kol. 

(2005) a Černík a kol. (2008). Pouze rodový název rejnok pouţil ve své učebnici Jurčák 

a kol.(1998).  

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se rejnok ostnatý vyskytuje ve třech 

(tj. 60%), a to Papáček a kol. (1994), Zicháček a kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004). 

Pouze autoři Daněk (1982) pouţili název rejnok (r. Raja). 

 

Čeleď: pilounovití (Pristidae) 

2.1.14 Piloun obecný (Pristis pectinatus) 

Má hlavu mírně zploštělou, horní čelist je protaţena v dlouhé pilovité rostrum, 

kde se po stranách nachází 16-20 mohutných zubů (Hanel 2000). 

Toto synonymum se v učebnicích pro střední školy a gymnázia vyskytuje 

dvakrát (tj. 40%), a to v Zicháčkovi a kol. (1995) a ve Smrţovi a kol. (2004). Daněk a 

kol. (1982) uvádí pouze název piloun (Pristis) dále viz kapitola české názvosloví.  

 

Čeleď: obrounovití (Cetorhinidae) 

2.1.15 Ţralok veliký (Cetorhinus maximus) 

 Největší exemplář (13,75 m) byl zaznamenán u Norska. Kdyţ plavou v hejnech, 

plavou v řadě těsně za sebou, coţ vzbuzuje dojem, ţe jde o jediného dlouhého 

mořského hada, coţ v minulosti dávalo podnět k různým děsivým historkám (Hanel 

2000).  
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Autoři učebnic pro střední školy a gymnázia (Papáček a kol. 1994, Zicháček a 

kol., 1995 a Smrţ a kol. 2004) pouţili synonymum ţralok velký dále viz kapitola české 

názvosloví. Celkem je tento druh v analyzovaných učebnicích zastoupen třikrát (tj. 

60%). 

 

Čeleď: trnuchovití (Dasyatidae)  

2.1.16 Trnucha obecná  (Dasyatis pastinaca) 

Ţije v klidných mělkých pobřeţních vodách s písčitým dnem. Její maso je jedlé, 

je střední jakosti, ale nikde nemá větší hospodářský význam (Hanel 2000). 

V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se vyskytuje trnucha obecná 

pouze jednou (tj. 9%), a to v Černíkovi a kol. (2008). 

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se vyskytuje dvakrát (tj. 40%), v 

Zicháček a kol. (1995) a ve Smrţovi a kol. (2004). 

 

Tabulka č.1 Další ojedinělé paryby zmíněných v učebnicích pro ZŠ 

 český název výskyt v učebnicích 

1. manta velká Černík a kol. (2008) 

2. kladivoun bronzový Čabradová a kol. (2005) 

3. ţralok sleďový Černík a kol. (1999) 

4. trnucha modroskvrnitá Maleninský a kol. (2006) 

6. ţralok dlouhoploutvý Černík a kol. (2008) 

7. ţralok černoploutvý Maleninský a kol. (2006) 

8. rejnok trnitý Zippe (1862) 

9. ţralok psí Zippe (1862) 

 

Ve třech učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia (Roubal a Zima 1979, 

Havlík 1999, Kvasničková a kol. 2002) se třída paryby Chondrichthyes nevyskytuje 

vůbec, není uveden ani jeden zástupce. Vilček (1989) jmenuje jednoho zástupce této 

třídy, a to ostrouna severního. Ostroun severní je synonymum pro ostrouna obecného 

dále viz kapitola české názvosloví. V učebnicích pro střední školy a gymnázia se tato 

třída vyskytuje ve všech analyzovaných učebnicích. 
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Tabulka č.2 . Další ojedinělé paryby zmíněných v učebnicích pro SŠ 

 český název vědecký název výskyt v učebnicích 

1. pilonos japonský Pristiophorus japonicus Zicháček a kol. (1995) 

2. ţralok šedý Hexanchus griseus Zicháček a kol. (1995) 

3. ţralok různozubý Heterodontus philips Zicháček a kol. (1995) 

4. chiméra hlavatá Chimaera monstrosa Zicháček a kol. (1995) 

5. chiméra  Smrţ a kol. (2004) 

správné názvy jsou uvedeny v kapitole české názvosloví 

 

 Je zajímavé, ţe druhy, které se v ţádné jiné učebnici nevyskytují, pouţili pouze 

autoři učebnice Zicháček a kol. z roku 1995. Tyto názvy jsou však, ale často chybně 

uvedeny a jsou v rozporu se současnou nomenklaturou (dále viz kapitola české 

názvosloví).  
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2.2 Četnosti názvů sladkovodních a mořských ryb 

Podle výhledové zprávy ministerstva zemědělství je průměrná celosvětová 

spotřeba ryb (sladkovodních i mořských) přibliţně 16 kg na obyvatele a rok. V zemích 

Evropské unie je to 11 kg/obyvatel/rok (Ţeníšková a kol. 2009).  

Celková průměrná roční spotřeba rybího masa v České republice na jednoho 

obyvatele je kolem  5,5 kg. I přes vnitrokontinentální polohu naší republiky zde 

dominuje spotřeba mořských druhů, která přesahuje 4 kg. Sladkovodních tuzemských 

ryb sní průměrný občan ČR 1,42 kg. (NSP 2006, str. 4-5) 

Sousední středoevropské státy, se kterými se můţeme srovnávat z hlediska 

polohy, mají spotřebu sladkovodních druhů ryb na hlavu výrazně vyšší (např. Rakousko 

více neţ dvojnásobnou) a existuje tady velký spotřebitelský potenciál (Německo). Podíl 

sladkovodních ryb na celkové spotřebě ryb zde představuje zhruba jednu čtvrtinu.  

 Konzervativní přístup českých zákazníků k produktům akvakultury dosud 

zásadním způsobem nezměnily ani ojedinělé propagační akce výrobců. Propagace se 

v těchto případech příliš nezaměřila na kvalitu rybího masa a jeho zdravotní 

prospěšnost. Dosud nejsou v dostatečné míře vyuţívány cílené reklamní kampaně 

k propagaci ryb a rybích výrobků. Problémem jsou naopak reklamní kampaně ve 

prospěch substitučních potravin (NSP 2006, str.11). 

 Rybníkářství a chov ryb mají v České republice dlouholetou tradici. V rybnících 

jsou kromě kapra chovány další druhy ryb (zejména amur bílý, tolstolobik bílý, 

tolstolobik pestrý, lín obecný, dravé ryby), coţ přispívá nejen k lepší ekonomice 

(produkci), ale i vyváţenější ichtyocenóze (NSP 2006, str. 8; Dus a kol. 2010).  

O zarybňování rybářských revírů se starají instituce jako Český a Moravský rybářský 

svaz, které si kromě jiného vedou kvalitní evidenci o hospodaření (kvalitativní i 

kvantitativní ukazatele obsádky i ulovené ryby), (NSP 2006, str. 9), čímţ je náš stát 

z mezinárodního hlediska jedinečný. Údaje o vysazovaných rybách a počtu a 

hmotnostech úlovků můţe slouţit i pro optimalizaci rybích obsádek (Hanel 1990,  

2001).  

Pro sestavení četnosti názvů ryb a rybovitých obratlovců, tedy kolikrát se 

například pojem kapr obecný, objevuje v jednotlivých učebnicích, jsem provedla výběr 

a pouţila jedenáct z dostupných učebnic přírodopisu (zoologie) pro ZŠ a pět učebnic 

zoologie pro SŠ (viz seznam pouţité literatury). Porovnala jsem výčet jednotlivých 
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druhů ryb a rybovitých obratlovců uvedených v učebnicích s průměrnými statistickými 

údaji z celkové statistiky úlovků jednotlivých druhů ryb v rybářských revírech ČRS 

(www.rybsvaz.cz), a dále s objednávkovým listem jednoho z největších distributorů 

mraţených rybích výrobků firmy Nowaco (www.nowaco.cz) 

 

Sladkovodní ryby  

 

Čeleď: kaprovití (Cyprinidae) 

2.2.1 Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 

  Amur bílý je nepůvodní introdukovaný druh, který se v našich vodách objevuje 

poměrně často (Sláma, 2006). Je to však dáno tím, ţe je uměle rozmnoţován a 

vysazován do volných vod. Není totiţ schopen přirozeným rozmnoţováním vytvořit 

v naších podmínkách dlouhodobě ţivotaschopné populace (Hanel a Lusk 2005).  

Důvodem jeho dovozu v šedesátých letech minulého století byla jeho schopnost 

likvidovat litorální porosty.  Průměrně bylo podle statistik ČRS uloveno 10 491 kusů s 

celkovou hmotností 40 075,3, v přepočtu je to 3,82 kg na jeden kus.  Počet kusů se 

pohybuje od roku 2002 stabilně nad 10 tisíc ročně. V roce 2003 bylo uloveno 21 259 

kusů amura bílého (Statistika ČRS).  

V učebnicích pro základní školu se vyskytuje velmi zřídka. Pouţit je pouze 

rodový název amur. Je zmíněn ve dvou učebnicích: v Havlíkovi (1999) a v 

Maleninském a kol. (2006).  

 Papáček a kol. (1994) a Zicháček a kol. (1995) mají ve svých učebnicích pro 

gymnázia a jiné střední školy uveden název amur bílý (Ctenopharyngodon idella). 

Četnost amura bílého v učebnicích pro střední školy je tedy 40%. V učebnicích by měl 

být pouţíván celý název, protoţe v našich akvakulturách je u nás zkoušen také amur 

černý (Mylopharyngodon piceus), viz Hanel a Lusk (2005). 

 

2.2.2 Cejn velký (Abramis brama) 

Cejn velký je rozšířen ve vodách skoro celé Evropy. Je uváděn z mnoha států, 

např.: Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie atd.  

http://www.rybsvaz.cz/
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V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se vyskytuje tento druh 

šestkrát (tj. 55%) v Jurčákovi a kol. (1998), Černíkovi a kol. (1999), Kvasničkové a kol. 

(2002), dále ho uvádějí  Dobrouka a kol. (2003), Čabradová a kol. (2005) a  Maleninský 

a kol. (2006). 

Pouze v jediné učebnici pro střední školy a gymnázia se cejn velký nevyskytuje 

a to ve Smrţovi a kol. (2004). Celkem je tedy tento druh zastoupen v analyzovaných 

učebnicích pro střední školy a gymnázia čtyřikrát (tj. 80 %).  

Je to hospodářsky významný druh volných vod. Je vyhledávaným objektem 

sportovního rybolovu. Lov cejna je poměrně náročný. Jeho maso je kvalitní a velmi 

chutné, osvědčené je uzené, praţené a opečené na sádle (Hanel a Lusk 2005) 

Podle statistiky ČRS bylo průměrně uloveno 344.095 kusů, váţících celkem 

152.603,7 kg, přepočítáno na jeden kus to je 0,44 kg. 

2.2.3 Jelec tloušť (Squalius cephalus) 

 Jde o rybáři oblíbenou sportovní rybu, a to hlavně díky tomu, ţe je velmi plachá 

a opatrná. Celkový průměr úlovků je vysoký, je to 51.998 kusů s celkovou váhou 

27.032 kg (Statistika ČRS 1990-2009).  

 V přírodopise Maleninského a kol. (2006) pro základní školu se jelec tloušť 

vyskytuje  jako v jediné učebnici vůbec. Ve středoškolských učebnicích je pak jelec 

tloušť (Leuciscus cephalus) jmenován třikrát (60%): Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004), 

Maso tlouště je měkoučké s vysokým počtem drobných svalových kůstek a 

chuťově není příliš kvalitní. Nejchutnější maso mají tloušti pocházející z čistých 

tekoucích vod (Sláma, 2006). 

Nejnověji byl tento druh přeřazen do rodu Squalius, coţ ještě není vţdy 

v odborné i populárně vědecké důsledně dodrţováno, někde se pouţívá dřívější rod 

Leuciscus  (Hanel in litt.).   

 

2.2.4 Kapr obecný (Cyprinus carpio) 

Chov kapra u nás má dlouhou tradici a jiţ historicky byl podloţen odbornými 

znalostmi a zkušenostmi rybníkářů. Za zmínku stojí skvělá publikace Josefa Šusty 

(1884) o základech „rybochovu rybničného“, kterému dominoval kapr.   
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Pojem kapr obecný (Cyprinus carpio) se v učebnicích pro základní školy 

vyskytuje ve všech jedenácti z jedenácti vybraných učebnic (100%). 

Četnost pouţití pojmu kapr obecný (Cyprinus carpio) je v učebnicích pro střední 

školy také stoprocentní, tedy je uveden ve všech pěti analyzovaných učebnicích. 

V učebnicích pro základní školy jsou uvedeny ještě dva „druhy“ kapra. 

V Zippeho (1861) je jmenován kromě kapra obecného, kapr holý a kapr zlatý (první 

název zřejmě odpovídá kapru lysci, druhý není jednoznačný a je otázkou, zda šlo jen o 

barevně výraznější jedince). 

Kapr obecný je naším hospodářsky nejdůleţitějším druhem (Sláma, 2006), a to 

především díky návykům českých spotřebitelů v konzumaci sladkovodních ryb, která je 

tradičně orientována zejména na vánoční svátky. Obvykle jsou prodáváni kapři ve věku 

2-3 let.   

 

V České republice je zaregistrována ochranná známka „Český kapr“, a to hlavně 

z důvodu všeobecné propagace ryb a výrobků z nich vyrobených členy Rybářského 

sdruţení ČR, podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a 

označení původu zemědělských produktů a potravin (NSP 2006).  

K propagaci konzumace kapřího masa u nás stojí za zmínku tradiční prestiţní 

kulinářská akce Český kapr. Hlavním úkolem této soutěţe, která se koná ve 

Zvíkovském Podhradí, je zpracování kapra a jeho zařazení do jídelníčku v odpovídající 

podobě moderního pokrmu. Je to i příklad v současné době světového trendu 

gastronomie, tedy návratu k regionální kuchyni zaloţené na místních surovinách 

(Paulus 2010). S upřednostňováním našich sladkovodních ryb před dovozem exotických 

sladkovodních ryb souvisí i propagační kampaň Ministerstva zemědělství „Ryba 

domácí“ je spolufinancována z Evropského rybářského fondu a jejím cílem je podpořit 

spotřebu sladkovodních ryb a výrobků z nich. Cílem projektu ovšem není pouze navrátit 

rybím produktům jejich místo v jídelníčku spotřebitelů, ale také podpořit zájem 

veřejnosti o produkty rybolovu a akvakultury (TZ 2010). 

  

Světový trend gastronomie, návrat k regionální kuchyni, se prosazuje i u nás. 

Stabilita v produkci, která vychází z reality domácího a zahraničního trhu, je provázená 
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i stabilitou cenovou. Růst cen trţních ryb, především kapra, je za posledních zhruba 

dvacet let v souladu s poptávkou i prodejem, a plně tak odpovídá inflačním trendům. 

Zejména v posledních letech se projevuje zaostávání ceny ryb za růstem produkčních 

nákladů (NSP 2006). 

Jednou z vizí českého zemědělství po rok 2010 je snaha o zachování udrţitelné 

produkce ryb na současné úrovni 20,4 tisíc tun, s dominantním chovem kapra, která 

pokryje přednostně poţadavky domácího trhu a umocní i vývoz do zahraničí. Celní 

statistika z roku 2008 udává celkový vývoz ţivých ryb 2655 z toho kapra 2233 tun 

(Ţeníšková a kol. 2009). 

V sortimentu sladkovodních ryb je nejvýznamnější naší rybou právě kapr 

o hmotnosti 2 aţ 3 kg. Přes téměř celoročně existující nabídku je obchod s rybami 

soustředěn především na konec roku, kdy trh absorbuje 60 % celoroční domácí 

spotřeby. Zákazníci upřednostňují nákup ţivých kaprů. Zpracované sladkovodní ryby 

činí pouze 15 aţ 20 % z celkového domácího trhu ryb (NSP 2006).  

Jeden z největších českých distributorů mraţených, chlazených a čerstvých 

potravin, Nowaco, má ve své nabídce kapra celého či půleného nebo filety 

(www.nowaco.cz).  

Podle celkové statistiky úlovků jednotlivých druhů ryb v rybářských revírech 

(jak ve pstruhových tak i mimo-pstruhových pásmech České republiky), byl průměrný 

roční úlovek 1 161 823 kusů kapra obecného (Cyprinus carpio) a celková hmotnost 

všech ulovených jedinců  2 299 899 kg, z čehoţ vyplývá průměrná hmotnost úlovku  

1,98 kg/ks (NSP 2006, str.8).  Kapr je tedy nejrozšířenější lovenou rybou u nás a České 

rybníkářství dlouhodobě realizuje šlechtění rozhodujících druhů ryb, kromě kapra 

obecného i pstruha duhového, lína obecného a některých dalších druhů (Čítek a kol. 

1998, Pokorný a kol. 1998).   

2.2.5  Karas obecný (Carassius carassius) 

 Je významný tím, ţe oţivuje některé vody, v kterých jiné ryby nepřeţijí, ať uţ 

například kvůli znečištění vody organickými látkami, ale nevadí mu ani chlad, vyhovují 

mu stojaté vody a má schopnost přeţívat i v bezkyslíkatém prostředí (Hanel a Lusk, 
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2005). V současné době jeho stavy v našich vodách výrazně klesají, takţe je navrhován 

k zařazení mezi zvláště chráněné druhy (Hanel in litt.).  

V učebnicích pro základní školy se název karas obecný objevuje čtyřikrát. Je 

zmíněn v následujících učebnicích: Roubal a Zima (1979), Havlík (1999), Černík a kol. 

(1999), Černík a kol. (2008). V Zippeho (1861) přírodopise je zmíněn pouze název 

karásek, vzhledem k datu vydání této učebnice je zřejmé, ţe byl míněn karas obecný. 

Celkem je tento druh jmenován v učebnicích pětkrát (tj. 46%) 

Karas stříbrný je uveden v učebnici Maleninský a kol.(2006).  

 Ve středoškolských učebnicích se název karas obecný objevuje pouze dvakrát 

(tj. 40%), a to v Papáčkovi a kol. (1994) a v Zicháčkově a kol. (1995). Průměrně podle 

ČRS bylo uloveno 43.502 kusů s celkovou váhou 16286,7 kg, to je přepočítáno 0,37 

kg/ks.  

Jednou se objevil pojem karas zlatý (Carassius auratus) ve Smrţovi a 

kol.(2004), coţ je jiný platný druh.  Typickým příkladem „nepůvodní invazivní ryby“ je 

právě tento druh, nyní často nazývaný karas stříbřitý. Je nezbytné uvést, ţe u této ryby 

jsou určité taxonomické problémy. V našich vodách se můţeme setkat se třemi 

„formami“ a jejich případnými kříţenci. Rozlišení těchto „forem“ je pro běţného 

pozorovatele prakticky nemoţné, bezpečná detekce „formy“ je moţná pouze genetickou 

analýzou. Proto lze povaţovat v našich podmínkách karasa stříbřitého (Carassius 

auratus) za komplex, který tvoří tři „formy“, klasifikované někdy i jako samostatné 

druhy. „Forma“ C. a. auratus, je vyuţívána pro akvarijní a okrasné účely (tzv. „zlatý 

karásek“), další C. a. langsdorfii se vyskytuje pouze omezeně a rozptýleně (známá je 

především z Japonska) a konečně C.a. gibelio – k této „formě“ patří naprostá většina 

jedinců karasa stříbřitého v našich vodách (Lusková a kol. 2010). Vzhledem k jeho 

rychlému šíření a masovému výskytu především v rybnících lze očekávat, ţe se 

v dalších učebnicích jiţ bude objevovat.  

2.2.6  Lín obecný (Tinca tinca) 

Lín obecný je uveden v jedenácti z jedenácti učebnic pro základní školu a v pěti 

z pěti učebnic pro střední školy. Stejně tak, jako u kapra obecného, je tady četnost 

v učebnicích stoprocentní (100%).   
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Z pohledu gastronomického má lín obecný velmi chutné a kvalitní maso 

s poměrně vysokým obsahem tuku a strukturou připomínající maso lososovitých ryb 

(Sláma, 2006).     

Podle celkové statistiky Českého rybářského svazu je průměr ulovených kusů 

lína obecného (Tinca tinca) 46.114 s celkovou hmotností 20.945 kg a přepočítáno na 

kus je to 0,45 kg/ks. Počet ulovených kusů je v porovnání s kaprem obecným (Cyprinus 

carpio) poloviční, přesto je, jak uţ bylo zmíněno, v českých učebnicích jmenován ve 

všech vybraných. 

Lín obecný (Tinca tinca) patří mezi dlouhodobě šlechtěné rozhodující druhy 

českého rybářství. Šlechtění a vysazování k produkčním účelům, i zarybňování, probíhá 

pod stálým veterinárním dohledem. Rybníkáři tak pracují s liniemi méně vnímavými 

na choroby, a zároveň z hlediska produkčních vlastností vysoce produktivními (NSP, 

2006). Umělý výtěr lína je u nás prováděn od roku 1970, dobře je zvládnut jeho odchov 

(Čítek a kol. 1998).  

2.2.7  Parma obecná (Barbus barbus) 

 Parma obecná je vzhledem ke své bojovnosti vyloţeně sportovní rybou ale na 

stole nekončí často. Její maso je sice poměrně kvalitní a sušší, obsahuje však velké 

mnoţství mezisvalových kůstek. Její vnitřnosti, jikry a mlíčí obsahují jed cypridin, 

jehoţ mnoţství stoupá především v období tření, v květenu aţ červenu, Sláma (2006). 

Tato typická ryba, ţijící u v proudivých úsecích toků v hejnech u dna (je podle 

ní pojmenováno jedno z rybích pásem), se v učebnicích vyskytuje poměrně často. 

V učebnicích pro základní školy se název parma obecná vyskytuje čtyřikrát (tj. 36%): 

Jurčák a kol. (1998), Dobroruka a kol. (2003) a Čabradová a kol.(2005) a Černík a kol. 

(2008).  

Ve dvou učebnicích se objevuje pouze rodový název parma. V učebnicích 

Zippeho (1861) a Maleninského a kol. (2006) se objevil název parma, v druhé uvedené 

učebnici je navíc ještě název parmice (to je však mořská ryba z čeledi parmicovitých, 

Mullidae). 

 Ve středoškolských učebnicích se objevil název parma obecná (Barbus barbus) 

třikrát (tj. 60%): Daněk (1982), Zicháček a kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004).   



 28 

Podle ČRS bylo v letech 1990-2009 průměrně uloveno v mimopstruhovém i 

pstruhovém pásmu 7765 kusů o celkové hmotnosti 8.784,4 kg, po přepočtení váţil 

průměrný úlovek 1,13 kg. V některých publikacích (viz Hanel a Novák 2002) se 

objevuje také název parma říční (synonymum parmy obecné), který však v ţádné ze 

sledovaných učebnic nebyl nalezen. 

2.2.8  Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)  

 V místech hojnějšího výskytu je objektem sportovního rybaření, případně je 

vyuţíván i jako nástraha (Hanel a Lusk 2005). 

 Tato pěkně vybarvená ryba s červenými ploutvemi se objevila v jedné učebnici 

pro základní školy (tj. 9%). Rodový název perlín pouţili Maleninský a kol. (2006). 

 V učebnicích pro střední školy se vyskytl dvakrát (tj. 40%). Celý název perlín 

ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) je pouţit v Papáčkovi a kol. (1994) a 

v Zicháčkovi a kol. (1995).  

  Má chutné maso s drobnými kůstkami. 

 

2.2.9  Plotice obecná (Rutilus rutilus) 

Všeobecně se uvádí, ţe plotice obecná patří mezi nejrozšířenější ryby v  České 

republice. Jednou s příčin širokého výskytu je skutečnost, ţe má silnou rozmnoţovací 

schopnost a je nenáročná na podmínky prostředí (Hanel a Lusk 2005).  

 V učebnicích pro základní školy se plotice obecná vyskytla sedmkrát (tj. 63%): 

Roubal a Zima (1979), Jurčák a kol. (1998), Kvasničková a kol (2002), Dobroruka a 

kol. (2003), Čabradová a kol. (2005) Maleninský a kol. (2006), Černík a kol. (2008). 

Ve středoškolských učebnicích se s názvem plotice obecná (Rutilus rutilus) 

setkáme pouze ve dvou (Papáček a kol. 1994 a Zicháček a kol. 1995), coţ mě poměrně 

překvapilo, vzhledem k rozšířenosti této ryby v českých vodách.  

Maso plotic je poměrně chutné, hlavně v zimních měsících. Někteří gurmáni je 

nakládají do sladkokyselého nálevu jako tzv. zavináče (Sláma, 2006). Je s podivem, ţe 

tato ryba není uvedena ve statistikách ČRS, ale lze to vysvětlit tím, ţe je zařazována 

mezi tzv. „bílé ryby“, kam je řazeno několik kaprovitých ryb a navíc nepatří ke druhům, 

které jsou vykazovány jako „kapitální“.  
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2.2.10  Podoustev říční (Vimba vimba) 

 Na podoustvi je asi nejtypičtější hlava, která je zakončena protáhlým masitým 

rypcem (Sláma 2006), proto byla ve starší literatuře někdy nazývána téţ podoustev 

nosák. V učebnicích pro základní školy se neobjevuje vůbec a v učebnicích pro střední 

školy se vyskytuje pouze v Papáčkovi a kol. (1994).  

Statistika ČRS uvádí průměrnou hodnotu 12 327 ulovených kusů s celkovou 

hmotností 45 72,9 kg. Od roku 2002 počet úlovku výrazně klesá. V roce 2009 bylo 

uloveno jiţ pouze 3 343 kusů. Proto je podoustev říční zařazena v Červeném seznamu 

do kategorie zranitelných druhů (Hanel a Lusk 2005). 

 

Čeleď: štikovití (Esocidae) 

2.2.11  Štika obecná (Esox lucius)  

Jméno štiky obecné (Esox lucius) se v učebnicích pro základní školu vyskytuje 

v deseti z jedenácti vybraných. V nejstarší hodnocené učebnici Zippe (1861) je uveden 

pouze rodový název štika. V učebnicích pro střední školy se vyskytuje ve všech 

vybraných (100%), coţ je pochopitelné, protoţe štika je typickým a nejznámějším 

příkladem dravé piscivorní ryby.  

Maso štiky je poměrně suché, s drobnými mezisvalovými kůstkami. Přesto je 

mezi rybáři velmi oblíbené (Sláma, 2006). 

Podle celkové statistiky úlovků jednotlivých druhů ryb ve všech rybářských 

revírech České republiky je průměrný roční úlovek štiky obecné (Esox lucius) 69 499 

kusů a 131 940,3 kg, průměrný úlovek tudíţ váţil 1,90 kg. Počet ulovených kusů 

ukazuje na oblíbenost štiky u rybářů. To potvrzuje i umístění v nabídce distributora 

mraţených, chlazených a čerstvých potravin, Nowaco (www.seznam.cz).  

 

Čeleď: okounovití (Percidae) 

2.2.12  Okoun říční (Perca fluviatilis) 

 V učebnicích pro ZŠ se vyskytuje celý název okoun říční v devíti z jedenácti 

učebnic (tj. 80%). V učebnicích pro SŠ se vyskytuje v celém zkoumaném vzorku, tedy 

ve 100% učebnic.  
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 Zcela tento název ryby chyběl v Havlíkovi (1999) a v Ekologickém přírodopise 

Kvasničková a kol. (2002), coţ je zajímavé, protoţe tento druh patří mezi naše 

nejznámější a nejběţnější rybí druhy. 

Okoun říční je tvarem těla i zbarvením jednou z našich nejhezčích ryb a ţáci si 

ho díky tomu dobře zapamatují. Okoun má velmi chutné a kvalitní maso, které obsahuje 

necelé 2% tuku (Sláma, 2006). 

Statistický průměr úlovků podle ČRS byl v letech 1990-2009, 114 218 kusů s 

hmotností 27.319,4 kg. Jeden úlovek tedy průměrně váţil 0,24 kg. 

 Firma Nowaco dováţí „okouna nilského“ a nabízí ho ve formě filetů (můţe ale 

také jít o místní odchovy v oteplených vodách). Je často doporučován v kuchařských 

receptech. Jedná se ovšem o exotický druh známý pod vědeckým názvem Oreochromis 

niloticus, který patří do čeledi vrubozubcovitých (Cichlidae).  K nám byl dovezen 

poprvé z Nilu u Chartúmu v několika exemplářích v roce 1985 díky iniciativě Prof. Oty 

Olivy z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a veškerý chov mezi akvaristy a také pro 

gastronomické účely v oteplených vodách má počátek právě v tomto prvním importu 

(L.Hanel, in litt.). Český název „okoun nilský“ je však matoucí, protoţe  takto je někdy 

nazývána i zcela jiná ryba – lates (dříve robalo) nilský, v angličtině nazývaná „Nile 

perch“. Ten je znám jako příklad nevhodné introdukce, neboť např. ve Viktoriině jezeře 

(= Ukerewe) způsobil tento dravý druh vymizení řady endemických ryb (Hanel 2000).  

 

2.2.13  Candát obecný (Sander lucioperca), dřívější název Stizostedion lucioperca 

 V učebnicích pro základní školy se název candát obecný objevil pouze čtyřikrát 

(tj. 36%), v Zippeho přírodopise (1861), dále ho uvádějí Dobroruka a kol. (2003), 

Čabradová  kol. (2005), Maleninský a kol. (2006). V nejstarší Zippeho (1861) učebnici 

byl pouţit jiný název pro candáta, „lupice“.  

V učebnicích pro střední školy se objevil také 4 krát (tj. 80%). Název candát 

obecný chybí tedy pouze v Daňkovi (1982). Avšak v souvislosti s probíhajícími 

změnami nomenklatury v čase uvádějí všichni autoři Berger (1997), Papáček a kol. 

(1994), Zicháček a kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) vědecký název Stizostedion 

lucioperca. 
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V nabídce dodavatele mraţených výrobků Nowaca se tento druh také objevuje, 

především v podobě filet, s kůţí i bez (eshop.nowaco.cz). Je oblíbenou rybou především 

kvůli jeho bílému a velmi chutnému masu (Sláma, 2006). 

 Candát obecný je vůbec největší a rybáři velmi oblíbenou českou okounovitou 

rybou. Podle statistiky ČRS bylo průměrně uloveno 56.233 kusů, váţících celkem 

103.074,2 kg, přepočítáno na jeden kus to je 1,83 kg.  

 

Čeleď: sumcovití (Siluridae) 

2.2.14  Sumec velký (Silurus glanis) 

 Pojem sumec velký (Silurus glanis) najdeme v devíti z jedenácti učebnic (tj. 

80%). Stejně jako u štiky je uveden v učebnici Zippeho (1861) pouze rodový název 

sumec. Název sumec, či sumec velký chybí v Kvasničkové a kol. (2002). V učebnicích 

pro SŠ je název zastoupen ve všech pěti učebnicích, tedy ve 100% zkoumaného vzorku. 

 Tento dravec dorůstá v našich vodách největších rozměrů a je také adeptem na 

na největší rybu světa. To ukazuje i průměrná hmotnost ulovených sumců u nás, která je 

9,54 kg/ks. V letech 1990-2009 bylo v průměru ročně uloveno 3 723 kusů s celkovou 

hmotností 35 519,9 kg (Statistika ČRS). Proto je sumec velký jednou z našich 

nejatraktivnějších ryb sportovního rybářství. Z našich vod je známo vícero úlovků o 

délce před dva metry (Hanel 1989). 

Sumec má bílé a velmi tučné maso bez drobných kůstek. Údajně nejchutnější 

maso mají mladší kusy s hmotností do 5 kg (Sláma, 2006). 

 

Čeleď: úhořovití (Anguillidae) 

2.2.15  Úhoř říční (Anguilla anguilla) 

Úhoř říční (Anguilla anguilla) se vyskytuje v sedmi z jedenácti učebnic (tj. 64%) 

pro základní školy. Tento druh úplně chybí ve třech učebnicích Kvasničková a kol. 

(2002), Černík (1999) a  Jurčákovi (1998). Je zajímavé, ţe název úhoř říční se v 

nejstarších zkoumaných knihách objevuje, ale pak v období mezi lety 1998-2002 tento 

název mizí. Nově vydané učebnice ale název úhoř říční (Anguilla anguilla) znovu 

obsahují. V nejstarší učebnici Zippeho (1861) je uveden pouze rodový název úhoř, 

stejně tak tomu bylo i u štiky a sumce. 
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Ve středoškolských učebnicích je zastoupen pojem úhoř říční (Anguilla 

anguilla) ve všech pěti z pěti učebnic (100%), coţ je pochopitelné, neboť je příkladem 

katadomní ryby se zajímavou biologií a místem tření v Sargasovém moři. 

Průměrný počet ulovených kusů je 32 808 s celkovou hmotností 22 039 kg, 

průměrný úlovek váţil 0,67 kg (Statistika ČRS). Díky jeho typickým znakům, jako je 

dlouze protáhlé válcovité tělo připomínající spíše hada neţ rybu, ho děti dobře 

poznávají a pamatují si ho (viz didaktický test str. 78).   

Na rozdíl od všech ostatních našich sladkovodních ryb nemá břišní ploutve, a 

ploutev hřbetní, ocasní a řitní splývají v jeden celistvý lem. Jeho maso je kvalitní a 

nemá ţádné svalové kůstky. Je však hodně tučné. 

 

Čeleď: lososovití (Salmonidae) 

2.2.16  Pstruh obecný (Salmo trutta) a pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 

V učebnicích se setkáváme s několika druhy pstruha. Pstruh obecný je 

v učebnicích pro základní školy uveden v šesti z jedenácti (tj. 55%) případů, forma 

pstruha obecného pstruh potoční se objevil ve čtyřech a pstruh duhový (Oncorhynchus 

mykiss) ve dvou učebnicích. V Zippeho (1861) učebnici byl opět pouţit pouze rodový 

název „pstruh“´, který se evidentně týká pstruha obecného, protoţe americký pstruh 

duhový byl k nám dovezen aţ v roce 1880 (Lusk a kol. 2010).   

V učebnici Černíka a kol. (1999) je uvedena forma pstruha obecného, pstruh 

potoční (viz kapitola názvosloví). V Maleninském a kol. (2006) jsou jmenovány názvy 

jak pstruh obecný, pstruh duhový, tak i jedna z forem ţijících v České republice, pstruh 

potoční. V přírodopise Černík a kol. (2008) je opět uvedena forma pstruha obecného, 

pstruh potoční.  Pstruh obecný je v Jurčákovi (1998) a v Havlíkovi (1999). 

V Dobrorukovi a kol. (2003) je uveden jak pstruh obecný, tak i pstruh duhový.  Vilček a 

kol. (1989) a Čabradová a kol. (2005) uvádějí název pstruh obecný. Roubal a Zima 

(1979) napsali do své učebnice pouze název pstruh potoční (viz tabulka níţe). 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hadi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ploutev
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Tabulka č 3. Četnosti uvedení pstruha obecného, pstruha duhového a pstruha 

potočního v učebnicích pro základní školy. 

Učebnice 

 Číslo Autor 

pstruh 

obecný 

pstruh 

duhový 

„pstruh 

potoční“ 

1. Černík a kol. (1999) - - + 

3. Černík a kol. (2008) - - + 

4. Jurčák a kol. (1998) + - - 

5. Čabradová a kol. (2005) + - - 

6. Vilček a kol.(1989) + - - 

7. Roubal a Zima (1979) - - + 

8. Havlík (1999) + - - 

9. Maleninský a kol. (2006) + + + 

10. Dobrouka a kol. (2003) + + - 

Celkem 9 6 2 4 

 

 

V učebnicích pro střední školy byl pojem pstruh obecný (Salmo trutta) uveden 

čtyřikrát z pěti moţností (80%). Nebyl uveden v učebnici Zicháček a kol. (1995), kde je 

však jmenován jiný druh, pstruh duhový. Autoři však pouţili starší synonymum: pstruh 

americký duhový (Salmo gairdneri irideus).  V Zoologii pro 3. ročník (SPN) je pojem 

pstruh obecný uveden pod starším latinským názvem (Trutta trutta), a dále je zde 

uveden dřívější název pstruh americký duhový (Trutta gairdneri irideus). Papáček 

(1994) uvádí pstruha obecného (Salmo trutta), tento název však v učebnici doplnil o 

závorku, kde je uvedeno „mořský“, a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss), kde se 

liší latinský název (viz kapitola názvosloví).  

V průběhu minulého století vzrůstala fragmentace vodních toků příčnými 

překáţkami, kdy výstavba jezových těles a dalších staveb buď zcela, nebo částečně 

znemoţnila v podélném pohybu řečištěm dalším druhům ryb, jejichţ ţivotní cyklus se 

odehrává výlučně ve sladkých vodách (tedy i pstruha obecného, ale i např. candáta 

obecného, bolena dravého, plotice obecné, parmy obecné, podoustve říční a ostroretky 
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stěhovavé),  a kterým překáţky znemoţňují migraci do míst přirozeného rozmnoţování 

a za potravou (Lusk a kol. 2000, NSP 2006) 

Pstruh obecně patří mezi nejchutnější ryby. V nabídce Nowaca 

(www.nowaco.cz) je hned několik moţností výběru našeho nepůvodního druhu pstruha 

duhového. Je to pstruh duhový - celý, pstruh duhový – filet bez kůţe, pstruh duhový – 

filet s kůţí, pstruh duhový uzený – filet bez kůţe, pstruh duhový uzený – filet s kůţí.  

V letech 1990 – 2009 bylo ročně v průměru v našich vodách uloveno 131 157 

kusů o celkové hmotnosti 36 241,2 kg, coţ odpovídá průměrné hmotnosti jedné ryby 

0,28 kg  (Statistika ČRS). U pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) se jednalo ve 

stejném období o hodnoty 87 936 kusů, 29.991,9 kg a 0,34 kg.  

České rybníkářství dlouhodobě realizuje šlechtění rozhodujících druhů ryb – kapra 

obecného, pstruha duhového a lína obecného (NSP, 2006). 

Pstruh je z hlediska spotřeby druhým nejvýznamnějším produktem po kaprovi. 

Domácí produkce pstruha na trhu se dostává do silného konkurenčního tlaku 

způsobeného dovozem této ryby především ze třetích zemí (např. Turecko a Čína), 

případně z jiných členských zemí EU, kde jiţ byly v rámci předešlých plánovacích 

období vybudovány vhodné výrobní kapacity (NSP, 2006). 

2.2.17  Lipan podhorní (Thymallus thymallus) 

 Lipan je sportovně i hospodářsky významný druh pstruhových a lipanových 

úseků toků (Hanel a Lusk, 2005). 

 Lipan podhorní se vyskytuje pouze ve třech (tj. 27%) učebnicích pro základní 

školy. (Jurčák a kol. 1998, Dobroruka a kol. 2003 a Čabradová a kol. 2005). Havlík 

(1999) pak ve své učebnici uvedl pouze rodový název lipan.  

 Ve středoškolských učebnicích se lipan podhorní (Thymallus thymallus) 

vyskytuje ve třech (tj. 60%) učebnicích (Papáček a kol. 1994, Zicháček a kol. 1995, 

Smrţ a kol. 2004). 

 Ulovení kapitálního lipana není jednoduché a rybáři je pokládáno za vrchol 

sportovního rybolovu (Hanel a Lusk 2005). Statistický průměr ulovených kusů dle ČRS 

je vysoký (35 497), jejich celková hmotnost byla 11 426,7 kg, z čehoţ vyplývá, ţe 
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průměrný exemplář váţil 0,32 kg. Lákavý na tomto druhu je nejen úspěšný rybolov, ale 

také velmi dobré maso podobné pstruţímu (Sláma 2006).  

Do bývalého Československa byl dovezen kdysi také lipan bajkalský (Thymallus 

baicalensis), jehoţ introdukce ale byla neúspěšná (Hanel a Lusk 2005). 

2.2.18  Siven americký (Salvelinus fontinalis) 

 Tato pestrá lososovitá ryba ţijící u nás není často v učebnicích zmiňována. 

Poprvé na naše území byl dovezen v roce 1885, pochází ze Severní Ameriky.  Ve 

vhodných lokalitách se udrţuje siven díky vysazování (Hanel a Lusk 2005). 

 V učebnicích pro ZŠ se vyskytuje pouze v jedné učebnici (Havlík 1999), 

v učebnicích pro střední školu není zmíněn v ţádné.  Díky vynikajícímu, chutnému 

masu s typickou narůţovělou barvou, se na trzích objevuje čerstvý, mraţený i uzený, ale 

v nabídce firmy Nowaco se v této době neobjevuje (www.nowaco.cz). Jak jsem jiţ 

uvedla výše, musí se siven do našich vod vysazovat (není schopen se trvale přirozeným 

rozmnoţování v naší přírodě udrţet) a průměrný počet úlovků je poměrně nízký. Je to 

11 376 kusů o hmotnosti 3532,5 kg s průměrnou hmotností jednoho kusu 0,31 kg 

(Statistika ČRS)  

   

Čeleď: jeseterovití (Acipenseridae) 

2.2.19 Vyza velká (Huso huso) 

 Na území České republiky je vyza v současnosti uţ vymizelým druhem (Lusk a 

kol. 2004). V České republice je dochovaný záznam o výskytu tohoto druhu v řece 

Moravě u Lanţhotu (Zbořil a Absolon, 1916). 

 I kdyţ se s tímto druhem ţáci a studenti mohou setkat málokde (občas je 

chována v akvakulturách, je znám i její kříţenec s jeseterem malým, zvaným „bestěr“, 

viz Hanel a Lusk (2005), co se týče učebnic pro střední školy se vyskytuje vyza velká 

(Huso huso) ve všech analyzovaných (tj. 100%). Lze předpokládat, ţe je pravidelně 

uváděna vzhledem ke svým růstovým schopnostem, protoţe se jedná o největší rybu 

světa. 

 V učebnicích pro základní školy se ve dvou učebnicích také setkáme 

s jednoslovným názvem vyza.  Rodový název vyza je uveden v Zippeho (1861) 

učebnici, navíc rozšířen o název bělucha v závorce (jedná se o synonymum - původ 
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tohoto jména pochází zřejmě z ruštiny: белуга). Název bělucha zaznamenali pro vyzu 

velkou také Hanel a Lusk (2001). Celý název vyza velká je zmíněn také v Dobororukovi 

a kol. (2003). 

 

Čeleď: pangasovití (Pangasiidae) 

 Tato čeleď z řádu sumců je dnes velmi populární. Pangas je ryba, která se 

v České republice dostala na pulty prodejen obrovskou rychlostí. Má bílé jemné maso. 

Pangas mekongský (Pangasius gigas) je aţ 3 metry dlouhý, avšak ohroţený druh, ţijící 

v řece Mekong. Na náš trh ale přichází mnohem menší sumeček ţraločí (Pangasius 

hypophthalmus) (dorůstá do 1,30 m a 15 kg), který pochází z kontrolovaných chovů, 

zejména ve Vietnamu. 

 V učebnicích však ještě tento název není uveden nikde, podle mého názoru je 

však jen otázkou času, kdy se první zmínky objeví. 

  

Čeleď: američtí bahníkovití (Lepidosirenidae) a afričtí bahníkovití (Protopteridae) 

2.2.20 Bahníci (Dipnoi) 

 Bahníci jsou tropické sladkovodní ryby. Jsou známí hlavně pro jejich schopnost 

dýchat vzdušný kyslík plicními vaky. Jsou zastoupeny jedním druhem v Jiţní Americe, 

jedním v Austrálii a čtyřmi v Africe (Papáček a kol. 1994). 

 V učebnicích pro základní školy jsou bahníci zastoupeni různými, výše jiţ 

jmenovanými, druhy. Bahník australský se objevil v učebnici Čabradové a kol. (2005). 

Jurčák a kol. (1998) uvedli ve své učebnici dva druhy, bahníka australského a bahníka 

amerického. Dobroruka a kol. (2003) zařadili do učebnice bahníka afrického. 

Jednoslovný název bahník (blíţe nespecifikovaný druh) pouţili Maleninský a kol. 

(2006).  

  Ve dvou středoškolských učebnicích, Daněk (1982) a Berger (1997), je zmíněn 

pouze název čeledi afrických bahníkovitých (Protopteridae). Zicháček a kol. (1995) a 

Smrţ a kol. (2004) uvedli jako příklad bahníka amerického (Lepidosiren paradoxa).   

Bahník australský (Neoceratodus forsteri ) je uveden ve třech učebnicích 

(tj.60%): Papáček a kol. (1994), Zicháček a kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004). Bahník 
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východoafrický (Protopterus annectens) se objevuje ve dvou učebnicích z vybraného 

vzorku: Papáček a kol. (1994) a Smrţ a kol. (2004). 

Zicháček a kol. (1995) uvádějí v učebnici latinský název Protopterus annectens, 

s českým ekvivalentem bahník východoafrický, avšak podle Hanela a Nováka (2001) 

tomuto latinskému pojmu náleţí správně český název bahník západoafrický, jeho 

synonymum je bahník africký (viz dále kapitola názvosloví). Druh Protopterus 

annectens (anglický název West African lungfish) ţije ve vodách následujících států: 

Senegal, Niger, Gambie, Burkina Faso (dříve Horní Volta) a Čad, vyskytuje se vzácně i 

v některých tocích západního Súdánu. Je uváděn i z Pobřeţí slonoviny, Sierra Leone a 

Guineje (Froese a Pauly 2011). 

 

Celkem je tedy v učebnicích třikrát jmenován jeden z afrických bahníků (viz tabulka 

níţe). 

  

Tabulka č. 4 Četnosti uvedení názvu „bahník“ v učebnicích pro gymnázia a střední 

školy  

Číslo 

učebnice Autoři 

Bahník Bahník Bahník Bahník  

Australský americký  západoafrický Východoafrický 

1. 

Papáček a 

kol. (1994) + - - + 

2. 

Smrţ a 

kol. (2004) + + - + 

3. 

Zicháček a 

kol. (1995) + + + - 

Celkem   3 2 1 2 

 

Bahník australský (Neoceratodus forsteri) 

Bahník americký (Lepidosiren paradoxa) 

 Bahník západoafrický (Protopterus annectens) 

Bahník východoafrický (Protopterus aethiopicus) 

(Hanel a Novák 2001) 
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Bahníci jsou zařazováni do učebnic také z důvodu zajímavé schopnosti všech  

afrických druhů zavrtávat se v období sucha do bahnitého dna a ze slizu si vytvoří 

kolem těla pouzdro. Omezení látkové výměny a dýchání vzduchu jim umoţní přeţít i 

dlouhá období sucha trvající i několik měsíců pomocí tzv. aestivace (Papáček a kol. 

1994).   

 

Tabulka č. 5 Četnosti názvů sladkovodních ryb v učebnicích pro ZŠ a niţší 

gymnázia (analyzováno 11 učebnic) 

  Název četnost* %** Autoři 

1. 

 

střevle potoční 

 

2 

 

18 

 

Roubal a Zima (1979) 

Čabradová a kol. (2005) 

2. 

 

tolstolobik 

 

2 

 

18 

 

Havlík (1999), 

Maleninský a kol. (2006) 

3. arapaima 1 9 Dobroruka a kol. (2003) 

4. bělice (úkleje) 1 9 Zippe (1861) 

5. hlaváč 1 9 Maleninský a kol. (2006) 

6. hrouzek obecný 1 9 Maleninský a kol. (2006) 

7. jeseter malý 1 9 Zippe (1861) 

8. jeseter obecný 1 9 Zippe (1861) 

9. ouklej obecná 1 9 Jurčák a kol. (1998) 

10. mřenka mramorovaná 1 9 Roubal a Zima (1979) 

11. slunka obecná 1 9 Kvasničková a kol. (1994) 

12. sumeček americký 1 9 Maleninský a kol. (2006) 

13. vranka obecná 1 9 Maleninský a kol. (2006) 

 

* maximální četnost, tj.100%,  je 11, z celkového počtu 11 učebnic 

** hodnota v procentech je zaokrouhlena 

 

 Sladkovodních ryb, které jsou zmíněny pouze v jedné z učebnic, je celkem 

jedenáct. Výjimkou je lipan, jehoţ rodový název je uveden v jedné učebnici, nicméně 

v dalších třech je jmenován celým názvem lipan podhorní. Výjimku tvoří přírodopis 
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Maleninského a kol. (2006), kde je uvedeno šest názvů ryb (hlaváč, hrouzek obecný, 

jelec tloušť, perlín, sumeček americký a vranka obecná), které se celkově v učebnicích 

objevily pouze jednou. V nejstarším z vybraného vzorku, v učebnici Zippeho (1861), 

jsou také uvedeny dva názvy ryb, které v jiné učebnici zmíněny nejsou (jeseter malý, 

jeseter obecný). Zippe (1861)pouţil ještě český název bělice neboli úkleje – zde se 

zřejmě jedná o ouklej obecnou. Ouklej obecnou také uvádějí autoři Jurčák a kol. (1998)  

 

V některých učebnicích pro střední školu se vyskytují pouze názvy řádů, bez 

konkrétního zástupce. Například je jmenován řád bichiři (Polypteriformes), který se 

vyskytuje v Papáčkovi a kol.(1994) a také ve Smrţovi a kol. (2004). Dalším 

jmenovaným řádem je i řád kostlíni (Semionotiformes), který se taktéţ vyskytuje 

v Papáčkovi a kol. (1994) a ve Smrţovi a kol. (2004). 

Některé názvy ryb se objevují pouze v učebnicích určených pro základní školu a 

niţší stupeň gymnázia. Jiné se pak vyskytují pouze v učebnicích pro střední školy a 

gymnázia. V učebnicích pro základní školu jsou tři druhy, které se v učebnicích pro 

střední školy a gymnázia nevyskytují vůbec. Jiná situace nastává například u jesetera. 

V učebnici pro základní škola je uveden jeseter obecný (Zippe 1861). Ve 

středoškolských učebnicích je uveden jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti) a jeseter 

velký (Acipenser sturio). Celkem tedy existuje, včetně jeseterů, 16 názvů ryb, které se 

objevují pouze v učebnicích pro střední školy a gymnázia (viz tabulka níţe). 

   

Tabulka č. 6 – Taxony ryb jmenované navíc v učebnicích pro ZŠ ve srovnání 

s učebnicemi pro SŠ 

  Český název 

1. arapaima 

2. hlaváč 

3. jeseter obecný 
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Tabulka č. 7– Druhy ryb jmenované navíc v učebnicích pro SŠ ve srovnání 

s učebnicemi pro ZŠ (názvy ponechány v původní podobě) 

 Český název Latinský název 

1. bolen dravý Aspius aspius* 

2. cípal hlavatý Mugil cephalus 

3. hlavatka podunajská Hucho hucho 

4. hořavka duhová Rhodeus sericeus 

5. jeseter ruský Acipenser gueldenstaedti 

6. jeseter velký Acipenser sturio 

7. jeţdík obecný Gymnocephalus ceria 

8. koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus 

9. mník jednovousý Lota lota 

10. ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus 

11. paúhoř elektrický Elecrophorus electricus 

12. piraňa dravá Serrasalmus piraya 

13. sekavec písečný Cobitis taenia** 

14. síh peleď Coregonus peled 

15. síh severní maréna Coregonus lavaretus maraena 

16. slunečnice pestrá Lepomis gibbosus 

 

* Nejnověji byl druh přeřazen do rodu Leuciscus (Hanel in litt.) 

** Druh sekavec písečný (Cobitis taenia) existuje jako druh platný, který se ale v našich 

vodách nevyskytuje. Podle posledních  průzkumů se v našich vodách vyskytuje sekavec 

podunajský (Cobitis elongatoides), viz např. Hanel a Lusk (2005). 

 

V učebnicích pro střední školy a gymnázia se vyskytuje, kromě výše 

jmenovaných sladkovodních ryb, dalších 26 druhů ryb (viz tabulka níţe, č.).  
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Tabulka č 8. Četnosti sladkovodních ryb v učebnicích pro SŠ (analyzováno 5 učebnic). Pro informaci jsou uvedeny průměrné 

roční úlovky některých vybraných druhů lovených sportovními rybáři. Názvy uvedeny tak, jak jsou v analyzovaných 

pramenech publikovány.     

  český název vědecký název četnost procenta autoři úlovky ** 

1. 

 

 

hrouzek obecný 

 

 

Gobio Gobi 

 

 

4 

 

 

80 

 

 

Daněk (1982), Papáček a kol. 

(1994), Zicháček a kol. (1995), 

Smrţ a kol. (2004) 

 

rybáři sumárně 

nevykazovaný 

druh 

2. bolen dravý Aspius aspius* 3 60 

Daněk (1982), Papáček a kol. 

(1994), Zicháček a kol. (1995),  5507 

3. 

 

 

hlavatka podunajská 

 

 

Hucho hucho 

 

 

3 

 

 

60 

 

 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) 

 

rybáři sumárně 

nevykazovaný 

druh 

4. 

 

 

jeseter malý 

 

 

Acipenser ruthenus 

 

 

3 

 

 

60 

 

 

Daněk (1982), Papáček a kol. 

(1994), Smrţ a kol. (2004) 

  

rybáři sumárně 

nevykazovaný 

druh  

5. koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus 3 60 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) - 

6. mník jednovousý Lota lota 3 60 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) 919 
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  český název vědecký název četnost procenta autoři úlovky  

7. piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis 3 60 

Papáček kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) - 

8. vranka obecná Cottus Gobio 3 60 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995), Smrţ a kol. (2004) - 

9. hořavka duhová Rhodeus amarus 2 40 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995) - 

10. jeţdík obecný Gymnocephalus cernua 2 40 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995) - 

11. mřenka mramorovaná 

Noemacheilus 

barbatula* 2 40 

Zicháček a kol. (1995), Smrţ a kol. 

(2004) - 

12. ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus 2 40 

Papáček a kol. (1994), Zicháček a 

kol. (1995) 11523 

13. ouklej obecná Alburbus alburnus 2 40 

Daněk (1982), Zicháček a kol. 

(1995) - 

14. střevle potoční Phoxinus phoxinus 2 40 

Papáček a kol. (1994), Smrţ a kol. 

(2004) - 

15. 

 

tolstolobik „obecný“ * 

 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

2 

 

40 

 

Papáček a ko. (1994), Zicháček a 

kol. (1995) 

 705 
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  český název vědecký název četnost procenta autoři úlovky  

16. cípal hlavatý Mugil cephalus 1 20 Zicháček a kol. (1995) - 

17. jeseter ruský 
Acipenser 

gueldenstaedtii 1 20  Berger (1997)  

pouze v 

akvakulturách 

18. jeseter velký Acipenser sturio 1 20  Daněk (1982) 

pouze v 

akvakulturách  

19. 

 

paúhoř elektrický 

 

Elecrophorus electricus 

 

 

1 

 

20 

 

 Zicháček a kol. (1995) 

 

v ČR se 

nevyskytující 

druh   

20. piraňa „dravá“  * Pygocentrus piraya 1 20 Zicháček a kol. (1995) 

v ČR se 

nevyskytující 

druh   - 

21. sekavec písečný Cobitis taenia* 1 20 Zicháček a kol. (1995) - 

22. síh peleď Coregonus peled 1 20 Papáček a kol.(1994) - 

23. síh „severní“ maréna * Coregonus maraena 1 20 Papáček a kol. (1994) 1535 

24. slunečnice pestrá Lepomis gibbosus 1 20 Zicháček a kol. (1995) - 

25. slunka „stříbřitá“ * Leucaspius delineatus 1 20 Zicháček a kol. (1995) - 

26. sumeček americký Ameiurus nebulosus 1 20 Zicháček a kol. (1995) - 

* správné české i vědecké názvy jsou uvedeny v kapitole české názvosloví 

** počet kusů ulovených v období 1990-2009, podle statistiky ČRS 
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Mořské ryby  

Mořské ryby jsou pro člověka nejdůleţitějším zdrojem přírodního jódu. Maso 

z mořský ryb je velmi zdravé a lehce stravitelné, obsahuje velké mnoţství proteinů, 

esenciální rybí oleje, je bohaté i na minerály a stopové prvky, vitamíny A, B a D. Velmi 

významný je rybí tuk, bohatý na omega-3 nenasycené mastné kyseliny (Světová a 

Derré, 2007).  

Jak jsem uţ uvedla na začátku této kapitoly, průměrná roční spotřeba mořských 

druhů ryb na občana České republiky přesahuje 4 kg. Je to také způsobeno tím, ţe 

dlouhodobá prodejní cena sladkovodních ryb je vyšší, neţ cena některých druhů 

běţných mořských ryb, a niţší neţ cena obdobně kvalitních ryb mořských. Mořský 

rybolov umoţňuje při pouţití niţších investičních nákladů produkty dodávat na trh jak 

levněji (NSP 2007), tak i v širším sortimentu (Situační a výhledová zpráva ryb 2008).  

Mořské ryby jsem porovnala z pohledu gastronomicky zajímavých druhů, které jsou 

nabízeny spotřebitelům od jednoho z největších dodavatelů mraţených výrobků 

(www.nowaco.cz), a to s ohledem na četnost názvů ryby a rybovitých obratlovců v 

učebnicích pro základní a střední školy. Sledovala jsem, kolikrát se rodový a druhový 

název vyskytuje v daných učebnicích.     

 

Čeleď: latimérovití (Latimeriidae) 

2.2.21  Latimerie podivná (Latimeria chalumnae) 

 Latimérie podivná je jediným mořským druhem lalokoploutvých ryb přeţívající 

do současnosti (tzv. „ţivoucí zkamenělina“). Je to poslední ţijící zástupce postranní 

vývojové větve lalokoploutvých ryb. Od vymřelých lalokoploutvých ryb se odvozuje 

vznik obojţivelníků. Reprezentuje původně sladkovodní skupinu přeţívající na zemi 

400 milionů let (Papáček, 1994). 

 Tento velmi významný a zajímavý druh se objevuje v 5 (tj. 46%) učebnic pro 

základní školy. Je zmíněn v učebnicích Jurčák a kol. (1998), Dobroruka a kol. (2003), 

Čabradová a kol.(2005), Maleninský a kol. (2006) a Černík a kol. (2008).  

V učebnicích pro střední školy se název latimérie obecná vyskytuje ve všech 5 

(tj. 100%) učebnicích.      
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Čeleď: lososovití (Salmonidae) 

2.2.22  Losos obecný (Salmo salar) 

V učebnicích pro ZŠ je jmenován celým názvem losos obecný v šestačtyřiceti 

procentech zkoumaného vzorku, tedy v pěti učebnicích: Zippe (1861), Vilček a kol. 

(1989), Roubal a Zima (1979), Černík a kol. (1999) a Havlík (1999). Pouze rodový 

název losos ve své učebnici pouţili autoři Dobroruka a kol. (2003).  

Ve středoškolských učebnicích je tato taţná ryba, trávicí většinu ţivota v moři, 

jmenována ve čtyřech (tj. 80%) zkoumaných učebnic. Nevyskytuje se tedy pouze v 

jedné učebnici, a to Berger (1997). Tento gastronomicky velmi zajímavý druh je 

nabízen českým spotřebitelům v mnoha různých formách. Firma Nowaco dováţí lososa 

norského vcelku v různých velikostech, také filety s kůţí i bez, a v neposlední řadě i 

lososí filet „ikarimi“, vhodný na svíčkovou. Velmi ţádanou lahůdkou je také uzený 

losos. Zajímavostí jsou i kosti lososa na polévku a lososí steaky. Mezi nabízené 

speciality patří i kaviár z lososa. Avšak na rozdíl od  rozsáhlé nabídky firem i velké 

poptávky zákazníků, je v učebnicích pro základní školu losos obecný jmenován velmi 

zřídka (www.nowaco.cz).  

 

Čeleď: sleďovití (Clupeidae) 

2.2.23 Sardinka obecná (Sardina pilchardus) 

 Jak jsem jiţ uvedla, sardinka je z hospodářského pohledu velmi významný druh. 

V učebnicích pro základní školy se objevuje celý název v pěti učebnicích (tj. 46%): 

Roubal a Zima (1979), Jurčák a kol. (1998), Černík a kol.(1999), Havlík (1999), 

Čabradová a kol. (2005) a. Ve čtyřech učebnicích je sardinka pouze uvedena pod 

rodovým názvem: Vilček a kol. (1989), Dobroruka (2003), Maleninský a kol. (2006) a 

Černík a kol. (2008). V  učebnicích pro základní školu nejsou uvedeny latinské názvy, 

tedy je moţné, ţe pokud je jmenována sardinka, můţe se jednat i o sardel obecnou dále 

viz kapitola české názvosloví. 

Sardinka obecná (Sardina pilchardus) se vyskytuje ve čtyřech středoškolských 

učebnicích (tj. 80%). V učebnici Smrţe a kol. (2004) je pouze uveden jednoslovný 

název sardinka bez latinského názvu. Ročně se v průměru vyloví asi 1 milionů tun této 

ryby.   
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2.2.24  Sardel obecná (Engraulis encrasicolus)  

 Tato ryba bývá často pojmenována mnoha různými názvy jako např. ančovička, 

sardel, sardinka, sardelka obecná aj. (Hanel a Novák, 2001). V učebnicích pro základní 

školu není sardel jmenována ani jednou.  

Papáček a kol.(1994) ve své učebnici pro gymnázia a jiné střední školy uvádí 

název sardel, bez latinského názvu. Latinský název Engraulis ringens je zmíněn 

v učebnici Zicháčka a kol. (1995), je zde uveden jako sardel ančovička. Podle Hanela a 

Nováka (2001) tento latinský název však patří správně pro sardel peruánskou (dále viz 

kapitola o českém názvosloví). 

 

2.2.25  Sleď obecný (Clupea harengus) 

 Sleď obecný patří k mimořádně hospodářsky významným druhům.   

Patří spolu se sardinkou, šprotem a sardelí k nejznámějším mořským zástupcům. 

Nedosahuje velkých rozměrů, ale vytvářejí velmi početná hejna, která se zdrţují 

převáţně ve volné vodě (Papáček, 1994). 

 Celý název sleď obecný je jmenován v devíti z jedenácti (tj. 80%) učebnic. V 

Ekologickém přírodopise Kvasničkové a kol. (2002) není uveden vůbec. Dobroruka a 

kol. (2003) pouţili pouze rodový název sleď.  

Ve zkoumaných středoškolských učebnicích je přítomen sleď obecný ve všech 

pěti (tj. 100%). 

Sleď je nejčastěji zpracováván na rybí olej, uzenáče, slanečky, zavináče apod. 

(Světová a Derré 2007). 

 

2.2.26  Šprot obecný (Sprattus pilchardus) 

 Havlík (1999) uvádí jako jediný celý název šprot obecný. Dobroruka a kol. 

(2003) uvádí pouze jednoslovný název šprot. 

Šprot obecný je uveden ve středoškolských učebnicích pod latinským názvem 

Sprattus pilchardus (Papáček a kol. 1994 a Zicháček a kol. 1995). Hanel a Novák 

(2001) uvádějí šprot obecný pod názvem Sprattus sprattus (viz kapitola o českém 

názvosloví). Smrţ a kol. (2004) uvádějí název šproty bez vědeckého názvu. 



 47 

Čeleď: treskovití (Gadidae) 

2.2.27  Treska obecná (Gadus morhua) 

Tato ryba je jednou z nejvýznamnějších lovných ryb severního Atlantiku. Tresky 

se pohybují ve velkých hejnech a vyznačují se velkou plodností (Zicháček a kol. 1995).  

Tato hospodářsky významná ryba je uvedena v osmi (tj. 72%) učebnicích pro 

základní školy. Zcela chybí v Černíkovi a kol. (1999) a v přírodopise autorů 

Kvasničkové a kol. (2002). Pouze rodový název treska pouţili autoři Dobroruka a kol. 

(2003). 

V učebnicích pro střední školy je treska obecná (Gadus morhua) zmíněna ve 

všech pěti (tj. 100%) zkoumaných učebnic.  

Mimořádně hodnotná jsou její játra. Maso tresek se různě konzervuje, u nás je 

treska známá jako mraţené rybí filé. Firma Nowaco dodává tresku v mnoha podobách: 

treska aljašská filety, treska světlá filety, treska tmavá filet, treska a la losos filet a drť 

(www.nowaco.cz), jedná se však zřejmě o několik druhů tresek. 

 

Čeled: makrelovití (Scombridae) 

2.2.28  Makrela obecná (Scomber scombrus) 

 Makrela obecná je hospodářsky velmi významnou rybou.  

V učebnicích pro základní školy se makrela obecná objevuje pětkrát (tj. 46%). 

Rodový i druhový název je uveden v učebnicích Černík a kol. (1999), Havlík (1999), 

Jurčák a kol. (1998), Vilček a kol.(1989) a Čabradová a kol. (2005). Rodový název 

makrela je jmenován ve třech učebnicích: Maleninský a kol. (2006), Dobroruka a kol. 

(2003) a Černík a kol. (2008). 

 Ve středoškolských učebnicích se objevila makrela obecná (Scomber scombrus) 

ve všech pěti (tj. 100%) zkoumaných učebnic.  

Tato dravá mořská ryba je u nás většinou známá ve stavu uzeném nebo 

konzervovaném, ale výborná je také čerstvá. Má světlé, tučné maso výrazné chuti 

(Světová  a Derré 2007).  

 Nowaco uvádí ve své nabídce také kuchanou makrelu (zamraţenou), uzenou 

makrelu a makrelu marinovanou (www.nowaco.cz). Čerstvou makrelu nabízí obchodní 

řetězec Makro Cash&Carry ČR (www.makro.cz) 

 

http://www.nowaco.cz/
http://www.nowaco.cz/


 48 

2.2.29  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) 

Hospodářsky jde o velmi významnou rybu. Tento druh dorůstá do hmotnosti aţ 

přes 600 kg (Froese a Pauly 2011).  

V učebnicích pro základní školu se název tuňák obecný vyskytl v Havlíkovi 

(1999), dále pak tento název uvádějí Zippe (1861), Vilček a kol. (1989), Jučák (1998), , 

Černý a kol. (2008) a v Čabradová a kol. (2005). V Maleninského a kol. (2006) je 

jmenován zcela jiný druh - tuňák pruhovaný.  Pouze rodový název tuňák pouţili také 

Dobroruka a kol. (2003).  

V učebnicích pro gymnázia se tuňák obecný objevuje ve třech případech, a to 

Daněk (1982), Berger (1997) a Zicháček (1995). Ve dvou učebnicích se pak vyskytuje 

pouze rodový název tuňák (Papáček a kol. 1994 a Smrţ a kol. 2004). Kdybych tedy 

vzala v úvahu pouze rodový název, coţ je ale nedostatečné, tak se název tuňák vykytuje 

ve všech učebnicích pro gymnázia a střední školy.  

Tuňák je z pohledu gastronomie velmi populární, upraven na různé způsoby, ale 

také v podobě filetů či uzený, k dostání je i tuňák vcelku, kterého nabízí také jeden z  

největších dodavatelů ryb firma Nowaco (www.nowaco.cz). 

 

Čeleď: pakambalovití (Scophthalmidae) 

2.2.30  Pakambala velká (Scophthalmus maximus)  

 Velmi zajímavou rybou je rozhodně prekambala velká. Tato ryba se v 

učebnicích vyskytuje velice málo. Název, kambala veliká, se objevuje pouze v nejstarší 

zkoumané knize (Zippe, 1861). V ţádné z moderních učebnic se tento název uţ dále 

nevyskytuje. Samotný rodový název kambala se ještě objevuje v jedné středoškolské 

učebnici, a to Zicháček a kol. (1995). Přes absenci názvu tohoto druhu v učebnicích,  

je v moderních kuchařkách spousta receptů např. filety z kambaly na sektu a v papilotě 

(Světová a Derré 2007).  Je moţné, ţe se jedná o pakambalu velkou (Scophthalmus 

maximus), jiný rodový název je odvozen od názvu čeledi pakambalovití 

(Scophthalmidae), kam je řazena (Hanel 2000).  
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Čeleď: platýsovití (Pleuronectidae) 

2.2.31  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) 

 Platýs bradavičnatý je zvláštním obyvatelem mořského dna, který má extrémně 

zploštělé a asymetrické tělo. Dříve se objevoval i v našich vodách, kam pronikal Labem 

(Zicháček a kol., 1995, Hanel a Lusk 2005).  

V učebnicích pro základní školy se vyskytuje pouze rodový název platýz, a to 

dvakrát (tj. 18%). V Dobrorukovi a kol. (2003) a v Maleninském a kol. (2006). 

V učebnicích pro střední školy se vyskytuje celý název platýs bradavičnatý (Platichthys 

flessus) také dvakrát (tj. 40%) Zicháček a kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004). V Papáčkovi 

a kol. (1994) je zmíněn jiný druh platýse, a to platýs velký (Pleuronectes platessa).     

Tato ryba má velmi chutné maso. V objednávkovém listu Nowaca je dostupný 

celý platýs, dále platýz různých velikostí a filety platýze bez kůţe (www.nowaco.cz).   

 

Čeleď: ďasovití (Lophiidae) 

2.2.32  Ďas mořský (Lophius piscatorius) 

Jedna z „nejošklivějších“ a zároveň nejchutnějších ryb vůbec. Ještě před sto lety 

ji rybáři vyhazovali ze svých sítí jako monstrum přinášející neštěstí (Světová a Derré, 

2007) 

 V učebnicích pro základní školu se nevyskytuje vůbec.  

Ve středoškolských učebnicích je jmenován ďas mořský (Lophius piscatorius) v 

učebnici Smrţ a kol. (2004), tedy pouze jednou (tj. 20%). 

 Tento gastronomicky významný druh lze koupit například v obchodech Makro 

(www.makro.cz). Vzhledem k tomu, ţe jde o na pohled zajímavou rybu, často je ďas 

prodáván vcelku, přičemţ obrovská hlava ďase mořského tvoří asi čtvrtinu jeho těla. 

 

Čeleď: praţmovití (Bramidae) 

2.2.33  Praţma královská (Sparus aurata) 

 Toto je jedna z nejrozšířenějších ryb Středomoří, která byla pouţívána 

v gastronomii nejen v populárním televizním pořadu ,,Kluci v akci“, kde byla upravená  

jako např. zapečená „dorada“ (praţma královská) se zeleninou a vinnou pěnou, ale také 

na internetu Apetit (www.apetitonline.cz) jako praţma s citrónem pečená v papilotu. 

http://www.makro.cz/
http://www.apetitonline.cz/
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 V učebnicích se tato ryba vyskytuje velmi zřídka. Vlastně praţmu jmenuje 

pouze Zippe (1861), a to jen rodovým názvem. Zippe (1861) však tento název myslel 

jako synonymum cejna velkého (dále viz kapitola české názvosloví).  

Je zaráţející, ţe dnes tolik populární ryba z pohledu gastronomie, se 

v učebnicích neobjevuje vůbec. Lze však předpokládat, ţe se v následujících učebních 

textech jiţ objeví. 

 Praţma královská je nabízena firmou Nowaco hned několikrát. Například jako 

tzv. dorade royal. Je zde uvedena i praţma královská BIO, praţma královská různé 

velikosti a existuje i moţnost si objednat filety (www.nowaco.cz).  

 

 Zicháček a kol. (1995) a Smrţ a kol. (2004) nezapomněli ani na řád čtverzubců 

(Teraodontiformes). Smrţ a kol. (2004) uvádějí celkem tři rody, které sem patří. Jedná 

se jeţíky (rod Diodon), čtverzubce (rod Tetraodon) a havýše (rod Ostracion). 

 

 Pro úplnost je nutné poznamenat, ţe existuje několik dalších mořských ryb a 

rybích obratlovců, které se v učebnicích velmi vyskytují zřídka (tabulky níţe). 

 

Tabulka č. 9 - Další sladkovodních a mořských ryb zmíněných v učebnici 

Maleninského a kol. (2006) 

 

 

 Zajímavostí je, ţe všechny výše uvedené názvy, se vyskytují pouze v přírodopise 

Maleninského a kol. (2006). Jsou to české názvy, které jsou jmenovány pouze jednou 

z jedenácti analyzovaných učebnic (tj. 9 %).    

 český název výskyt v učebnici 

1. klaun Maleninský a kol. (2006) 

2. kněţík Maleninský a kol. (2006) 

3. parmice Maleninský a kol. (2006) 

4. pyskoun Maleninský a kol. (2006) 

5. slizoun pruhovaný Maleninský a kol. (2006) 

6. koníček mořský Maleninský a kol. (2006) 

8. ropušnice Maleninský a kol. (2006) 
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Tabulka č. 10 - Další ojediněle uváděných mořských a sladkovodních ryb 

v učebnicích  

 český název vědecký název výskyt v učebnici 

1. letoun měkkoploutvý Exocoetus volitans Zicháček a kol. (1995) 

2. lezoun indický Anabas testudineus Zicháček a kol. (1995) 

3. cípal hlavatý Mugil cephalus Zicháček a kol. (1995) 

4. koníček mořský Hippocampus guttulatus Zicháček a kol. (1995), 

Smrţ  kol. 2004 

5. jehla mořská Syngnathus acus Zicháček a kol. (1995) 

 

Dále se v učebnicích zřídka vyskytují názvy ryb neobvyklých a zajímavých 

tvarů, například jehla mořská a koníček mořský. V učebnicích pro základní školy je 

uveden koníček mořský (Maleninský a kol., 2006) a koníček tečkovaný (Černík a kol., 

2008)  

Například jehla mořská (Syngnathus acus) je zmíněna v Zicháčkovi a kol. 

(1995) a koníček mořský (Hippocampus guttulatus) v Zicháčkovi a kol. (1995) a ve 

Smrţovi a kol. (2004) s latinským názvem Hippocampus hippocampus (dále viz 

kapitola české názvosloví). 

. 

Dalším zajímavým druhem je ropušnice. Je gastronomickou lahůdkou, kterou lze 

čerstvou pořídit například v Makru (www.makro.cz). Na svoji kořist číhá zahrabaná 

v písku, kde na ni můţeme šlápnout, nebo se jinak poranit o její jedové ostny (Kůrka a 

Pfleger 1984, Maleninský a kol. 2006). Kromě Maleninského a kol. (2006) se tato ryba 

v jiné učebnici pro základní školy nevyskytuje. V učebnicích pro střední školu a 

gymnázia se vyskytuje pouze název rodu Scorpaena. 

 

Velmi zajímavá a nápadná ryba, která patří také do řádu ropušnicotvarých 

(Scorpaeniformes) je perutýn ohnivý (Pterois volitans). Nebezpečí jedu z  jeho ostnů je 

známo kaţdému potápěči. V učebnicích pro základní školu se objevil pouze rodový 

název perutýn (Maleninský a kol. 2006). Perutýn ohnivý (Pterois volitans) se v učebnici 
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pro střední školy a gymnázia objevil také pouze jednou (tj. 20%), a to v Zicháčkovi a 

kol. (1995). 

V široké nabídce Nowaca můţeme objevit ještě další poloţky mořských ryb. O 

štice a úhoři jsem se zmiňovala výše (viz sladkovodní ryby). Existuje zde ale také 

moţnost objednat si štiku mořskou (jde ale o matoucí název – ve skutečnosti jde o 

štikozubce obecného) a úhoře mořského (správně jde o úhořovce mořského) 

(www.nowaco.cz).   

Mezi pochoutky z různých mořských druhů ryb bezesporu patří další  jako jsou 

např. jazyk mořský (Solea solea), halibut (správně platýs obecný – Hippoglossus 

hippoglossus),  „Svatý Petr“ (správně pilobřich ostnatý – Zeus faber) a vlk mořský 

(správně vlkouš rodu Anarhichas). Ţádný z těchto názvů se v učebnicích neobjevuje. 

Kdyţ se však detailněji podíváme na recepty např. na internetu, nebo do tištěných 

kuchařek (Světová a Derré 2007), jsou tyto ryby často pouţívány a doporučovány. 
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2.3 Četnosti názvů akvarijních ryb 

Autoři učebnice pro základní školu a niţší gymnázia zařadili do kapitol o rybách 

a rybovitých obratlovcích dnes velmi moderní koníček, a to akvaristiku.  

Ve třech učebnicích pro základní školu a niţší gymnázia (tj. 27%) jsou uvedeny 

různé druhy akvarijních ryb a rostlin.   

Maleninský a kol. (2006) věnují celé dvě strany tématice akvárií. Název kapitoly 

zní: „Akvárium nejsou jen rybičky“. Je zde podrobně popsáno jaké zvolit „první“ 

rybičky, kdyţ s akvaristikou začínáme, jak funguje celý tento ekosystém, a jak se o 

akvárium starat. Doplnili tento text i mnoho obrázky.  

Černík a kol. (2008) prezentují ve své učebnici akvaristiku pouze za čarou, po 

straně listu učebnice, kde bývá umístěn doplňkový text k učivu. Text doplnili obrázky, 

kde uvádějí příklady nejen akvarijních ryb, ale i rostlin.   

Poslední učebnice (Černík a kol. 1999) uvádí druhy akvarijních ryb pouze jako 

námět do hodiny proto, aby se ţáci podělili o své zkušenosti a popřípadě si ve škole 

zřídili školní akvárium. 

 V učebnicích pro střední školy a gymnázia se s tématikou akvaristiky 

setkáváme velmi zřídka. Podle mého názoru je to tím, ţe je výuka na středních školách 

a gymnáziích hodně naplněná fakty a informacemi, a akvaristika je brána pouze jako 

záliba, kterou se mají studenti zabývat samostatně ve svém volném čase.  

Papáček a kol. (1994), Zicháček a kol. (1995) zmiňují akvaristiku pouze velmi 

okrajově. Daněk (1982), Berger (1997), Smrţ a kol. (2004) o akvarijních rybách a 

akvaristice nepíší vůbec.  

Je potřebné si uvědomit, ţe akvárium ve škole můţe slouţit k prezentaci různých 

jevů ve vodním prostředí a ţivotních projevech vodních ţivočichů.   

 

Čeleď: ţivorodkovití (Poeciliidae) 

 Tzv. ţivorodky uvádí ve své učebnici Černík a kol. (1999). Jako nejznámější 

ţivorodky uvádí Maleninský a kol. (2006)  „mečovky“. Mečovky také dále uvádí 

novější verze této učebnice, určená pro základní školy a niţší gymnázia, Černík a kol. 

(2008). 
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2.3.1  Mečovka zelená (Xiphophorus helleri) 

 Je to velmi oblíbený akvarijní druh, který pochází z malých říček v Mexiku, 

Hondurasu a Guatemale. Chovají se ve společné nádrţi se středoamerickým biotopem 

(Kothe 2007).  

 Mečovku zelenou (Xiphophorus helleri) uvádí pouze autoři Zicháček a kol. 

(1995). 

 

2.3.2  Ţivorodka komáří (Gambusia affinis) 

 Tento druh je uveden pouze v jediné učebnici (Zicháček a kol. 1995). 

 

2.3.3 Ţivorodka duhová (Poecilia reticulata) 

 Od této všeobecně známé ţivorodky, pro kterou akvaristé pouţívají slangové 

jméno „paví očko“, existuje nepřeberné mnoţství vyšlechtěných forem v nejpestřejších 

barvách a s velkou tvarovou variabilitou ploutví (Kothe 2007). 

 V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se vyskytuje velmi hojně. 

Černík a kol. (1999) však pouţili název paví očko (gupky), novější verze této učebnice 

z roku 2008 pak uvádí správný název ţivorodka duhová, který je pro upřesnění doplněn 

o slangový výraz paví očko.     

 Učebnice pro střední školy a gymnázia uvádí název paví očko, dále viz kapitola 

české názvosloví. Toto synonymum uvádí Papáček a kol. (1994) a Zicháček a kol. 

(1995), tedy celkem je v učebnicích uvedeno dvakrát (tj. 40%). 

 

Čeleď: vrubozubcovití (Cichlidae) 

 Mají vyhraněnou péči o jikry a mláďata. Například u kančíka citronového 

(Cichlasoma citrinellum), samec vyčistí na dně jamku a samice klade poměrně veliké 

jikry v řadách na očištěný kámen. Po oplodnění je samec přenese do hnízda, kde je hlídá 

a pohybem ploutví jim přivádí vodu bohatou na kyslík (Veselovský 2008 str. 317).   

 V jediné učebnici, učebnici pro střední školy a gymnázia Zicháček a kol. (1995), 

pouţívají autoři název cichlidy. 

Mezi čeleď vrubozubcovití dále také patří tzv. tlamovci. Jsou zajímaví 

především proto, ţe se jim líhnou mláďata v upravené spodině ústní dutiny. U některých 
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druhů odchovává jikry v tlamě samec (rod Sarotherodon,  u jiných samice - tlamovec 

Burtonův (Astatotilapia bartoni) (Veselovský 2008 str. 317). 

 „Tlamovci“ jsou zmíněni pouze v učebnicích pro střední školy a gymnázia. 

Papáček a kol. (1994) publikuje obrázek s mláďaty, kde je popisek tlamovec, dále 

nespecifikovaný. Zicháček a kol. (1995) jmenuje tlamovce jako ryby z tropické 

Ameriky chované v akváriích.  

Do této čeledi patří i tzv. skaláry, které uvádí Zicháček a kol. (1995). 

Maleninský a kol. 2006 uvádí přímo druh skaláru amazonskou. Jedná se o rybu, která v 

přírodě ţije ve volných skupinách, proto se doporučuje i v akváriu chovat minimálně 6 

aţ 8 kusů. U skalár amazonských existuje spousta forem. Jedná se o formy: zebra, 

mramorovaná, černá, kouřová, zlatá, červenohlavá, stříbrná a další (Kothe 2007). 

 Maleninský a kol. (2006) také zmiňuje tilápie. V učebnici je uvedeno, ţe se 

pěstují v tropech pro maso. Jde však také o významné sladkovodní akvarijní ryby, po 

světě chované i v akvakulturách, u nás pak v oteplených vodách.  Na trhu jsou tyto ryby 

nabízeny uzené (jde o tlamouna nilského - dříve tilápie nilská - dnes vědecky 

Oreochromis niloticus). Téţ jde o akvarijní rybu, která k nám byla dovezena z Nilu 

nedaleko Chartúmu v několika exemplářích v roce 1985 (Hanel in litt.). 

 

V učebnicích se vyskytují názvy, které se všeobecně v textech pouţívají, často 

však nejsou ekvivalenty daných čeledí.  „Čichavce“ uvádějí autoři učebnic pro základní 

školy a niţší gymnázia Černík a kol. (1999) a Černík a kol. (2008).  Stejně tak je 

uvedeno i v učebnici pro střední školy a gymnázia Zicháček a kol. (1995). Dále pak 

Černík a kol. (1999) uvádí bojovnice, rájovce, halančíky a parmičky. „Závojnatky“ 

uvádí ( Papáček a kol. (1994).  

Zicháček a kol. (1995) uvádí cichlidy, v tomto případě se však můţe jednat i o čeleď. 

 

 Je zajímavé, ţe analyzované učebnice určené pro základní školy a niţší 

gymnázia se mnohem více věnují tématice akvaristiky.  

 

 

 

 

http://www.akvarko.cz/atlasrybdetail.php?ryba=pterophyllum-scalare-a
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Tabulka č. 11 - Další druhy akvarijních ryb zmíněných v analyzovaných 

učebnicích 

 český název vědecký název učebnice 

1. parmička čtyřpruhá - Maleninský a kol. (2006) * 

2. pancéřník zelený - Maleninský a kol. (2006)* 

3. plata Xiphohorus maculatus Zicháček a kol. (1995)** 

* učebnice pro základní školy a niţší gymnázia 

** učebnice pro střední školy a gymnázia 

 

 V analyzovaných učebnicích se objevují další témata spojená s rybami. Jedná se 

o rybaření a rybníkářství spojené s chovem ryb (Roubal a Zima 1979, Jurčák a kol. 

1998, Černík a kol. 1999,  Čabradová a kol. 2005). 

 O našem rybníkářství a chovu uvedl také krátkou zmínku Zippe (1861) a Vilček 

a kol. (1989) ve spojitosti s kaprem obecným.  

 Kvasničková a kol. (2002) uvedli chov kaprů i rybniční hospodářství, ale 

publikují například i fotografii z výlovu rybníka. 

 Dobroruka a kol. (2003) obsahuje celou kapitolu s názvem „Hospodářský 

význam ryb“, která je o rybaření, o chovu ryb, ale i o námořním rybolovu.   

 Černík a kol. (2008) uvádějí pouze zmínku o tradici českého rybníkářství a 

popisují chov kapra. Text je však uveden pouze na straně list jako doplňkový.  

 Maleninský a kol. (2006) věnují celou kapitolu rybářství, rybolovu a chovu ryb 

s názvem „Ryby a člověk – nejen blázni s udicí“. 

 I analyzované středoškolské učebnice se věnují tématice rybníkářství a chovu 

ryb (Daněk 1982). 

 Papáček a kol. (1994), Zicháček a kol. (1995) a Berger (1997) zmiňují české 

rybníkářství pouze ve spojitosti s kaprem obecným.  

Smrţ a kol. (2004) věnuje odstavec historii českého rybníkářství.  
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3 České názvosloví 

V současné době je vydáváno velké mnoţství nových učebnic, často se však 

jedná o překlady zahraničních titulů. Nejen překladatelé, ale i tvůrci nových učebnic si 

mnohdy zjednodušují práci tím, ţe si neověří v českých pramenech, zda určitý druh byl 

jiţ pojmenován, a běţně pak vytvářejí nové, často nepříliš vhodné názvy. Znamená to 

tedy, ţe pro daný druh jsou zaváděna stále nová česká synonyma. Nejen ţák, ale i učitel 

můţe být pak často zmaten, o jaký druh vlastně jde. U některých druhů paryb 

nacházíme např. dokonce aţ šest různých českých synonym, viz Hanel, Novák (2000).  

Pro sjednocení názvů v učebnicích jsem ve své práci pouţívala dosud u nás 

nejúplnější výčet druhů mihulí, sliznatek, paryb a části ryb, a to 5 dílů  z edice „České 

názvy ţivočichů“ od autorů Hanela a Nováka (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007).  

 V učebnicích pro základní školy je situace s českými názvy ještě o něco 

komplikovanější, protoţe jsou zde názvy uváděny pouze v češtině a velmi často pouze 

rodové názvy. Následuje přehled druhů rybovitých obratlovců, které byly nalezeny 

v analyzovaných učebnicích.  

 

3.1  Správné české názvy mihulí a paryb 

Třída: Mihule (Cephalaspidomorphi)  

 V nejstarší Zippeho (1862) učebnici, která je určena pro základní školu, se 

vyskytuje synonymum okatice, coţ byl dřívější název podle Hanela a Nováka (2000) 

pro mihuli mořskou (Petromyzon marinus) nebo mihuli říční (Lampetra fluviatilis). 

 

Třída: Paryby (Chondrichthyes) 

Čeleď: chimérovití (Chimaeridae) 

3.1.1  Chiméra podivná (Chimaera monstrosa) 

 Latinský název Chimaera monstrosa se objevuje v učebnici Zicháček a 

kol.(1995), je zde však jako chiméra hlavatá, coţ je dle Hanela a Nováka (2000) 

neplatné synonymum.  
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Čeleď: hlavounovití (Triakidae) 

3.1.2  Hladkoun psí (Mustelus canis) 

 V učebnice Zippeho (1861), která je také určena základním školám, je český 

název ţralok psí, který je podle Hanela a Nováka (2000) oficiálně doporučovaným 

názvem pro tento druh. 

 

Čeleď: modrounovití (Carcharhinidae) 

3.1.3  Kladivoun obecný (Sphyrna zygaena) 

Český název kladivoun obecný je pouţit v učebnici pro základní školu Černík a 

kol. (2008). Tato učebnice má i svou starší verzi, Černík a kol. (1999), kde je uvedeno 

často pouţívané synonymum ţralok kladivoun.  

Situace v učebnicích pro střední školy a gymnázia je obdobná. Pouze název 

kladivoun, ale s latinským názvem Sphyrna zygaena, se objevuje v učebnici Daněk a 

kol. (1982). Podobně je tomu tak i v učebnici Papáčka a kol. (1994), kde je uveden 

pouze název kladivoun s latinským rodovým názvem Sphyrna. Za správný název 

povaţují Hanel a Novák (2000) vţitý název kladivoun obecný (Sphyrna zygaena).    

 

3.1.4  Ţralok modravý (Prionace glauca) 

Ve středoškolské učebnici Smrţ a kol. (2004) je uveden český název ţralok 

modravý, avšak se spojení s latinským Carcharchinus glaucus, coţ  je neplatné 

synonymum (Froese a Pauly 2010).            

 

Čeleď: mantovití (Myliobatidae) 

3.1.5  Manta atlantská (Manta birostris) 

Autoři učebnic pro základní školu a niţší gymnázia Čabradová a kol. (2005) 

mají ve svém seznamu paryb uvedenu mantu atlantskou. Název rejnok obrovský – 

manta pouţívá Dobroruka a kol. (2003). Rejnok manta je jedním ze synonym jinak 

správného českého názvu manty atlantské. Černík a kol. (1999) publikují název rejnok 

obrovský a připojují název manta, můţeme se tedy domnívat, ţe se jedná právě o mantu 

atlantskou. 
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Čeleď: ostrounovití (Squalidae) 

3.1.6  Ostroun obecný (Squalus acanthias) 

 Vilček a kol. (1989) pouţívají český název ostroun severní. V učebnici je 

uveden jako jediný příklad třídy paryb (Chondrichthyes), který je zde pouţit pro 

demonstraci typických znaků této třídy. Domnívám se, ţe se jedná právě o ostrouna 

obecného. Tento druh se však nevyskytuje jen na severu, ale i na jihu jiţní polokoule 

(Froese a Pauly 2010), název tedy není přesný, pokud tedy jde o tentýţ druh.      

 

 

Čeleď: pilounovití (Pristidae) 

3.1.7  Piloun mnohohozubý (Pristis pectinata) 

Český název piloun mnohozubý se v učebnicích pro střední školy a gymnázia 

nevyskytuje. Ve dvou učebnicích (Smrţ a kol. 1994, Zicháček a kol. 1995) je však 

pouţit latinský název Pristis pectinatus, který je ve jmenovaných učebnicích uveden v 

češtině  jako piloun obecný (rod Pristis je však femininum, tzn. ţe správná koncovka u 

druhového názvu musí být tudíţ –a, tedy „pectinata“,  viz Eschmeyer a Fricke /2011/). 

Podle Hanela a Nováka (2000) je latinský název Pristis pectinata s českým  názvem 

piloun mnohozubý. K latinskému názvu Pristis pristis je pak přiřazen český ekvivalent 

piloun obecný.  

 

Čeleď: rejnokovití (Rajidae) 

3.1.8  Rejnok ostnatý (Raja clavata) 

 V nejstarší z analyzovaných učebnic pro základní školu (Zippe 1861) je pouţit 

český název rejnok ostnitý. Rodový název se záměnou samohlásky „i“  (Raia) je podle 

Hanela a Nováka (2000) jedním z pouţívaných synonym pro tento druh rejnoka. 

 

Čeleď: různozubcovití (Heterodontidae) 

3.1.9 Různozubec portjacksonský (Heterodontus portusjacksoni) 

V učebnici pro střední školy a gymnázia se vyskytuje latinský název 

Heterodontus philippi v Zicháčkovi a kol. (1995). Převeden do češtiny je však jako 

ţralok různozubý. Podle Hanela a Nováka (2000) má různozubec portjacksonský 



 60 

(Heterodontus portusjacksoni = Heterodontus philippi) několik českých ekvivalentů, 

mezi které právě patří také ţralok různozubý. 

 

Čeleď: makrelcovití (Lamnidae) 

3.1.10  Ţralok bílý (Carcharodon carcharias) 

Nejnovější hodnocená učebnice pro základní školu, Černík a kol. (2008), má 

český název uveden ve správné podobě ţralok bílý. Tři starší učebnice ale pouţívají 

název ţralok lidoţravý (Zippe 1861, Černík a kol. 1999 a Dobroruka a kol. 2003). 

V učebnicích pro střední školu tento problém dlouhodobě přetrvává. České 

synonymum ţralok lidoţravý je ve třech učebnicích (Papáček a kol. 1994, Zicháček a 

kol. 1995, Berger 1997). Aktuálně doporučovaný správný název tohoto druhu, ţralok 

bílý, se vyskytuje pouze v jedné, té nejnovější středoškolské učebnici od autorů Smrţ a 

kol. (2004).  

 

3.1.11  Ţralok nosatý (Lamma nasus) 

 V učebnici pro základní školu a niţší gymnázia (Černík a kol. 1999) je pouţit 

název ţralok sleďový. Podle Hanela a Nováka (2000) je ţralok sleďový jedním 

z pouţívaných synonym pro ţraloka nosatého. 

   

čeleď: veleţralokovití (Rhincodontidae)  

3.1.12  Ţralok obrovský (Rhincodon typus) 

Nejstarší zkoumaná učebnice, pro střední školy a gymnázia, Daněk a kol. 

(1982), uvádí správný latinský název Rhincodon typus, ale s českým názvem ţralok 

„obrovitý“. Papáček a kol. (1994) uvádí další české synonymum, a to ţralok velrybí 

(Hanel a Novák 2000). 

  

Čeleď: obrounovití (Cetorhinidae) 

3.1.13  Ţralok veliký (Cetorhinus maximus) 

 Papáček a kol. (1994) uvádí jedno z moţných českých synonym ţralok velký, 

chybí zde však samohláska „i“. 
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Třída paryby (Chondrichthyes) úplně chybí ve třech učebnicích pro základní 

školu. Je zcela opomenuta v učebnicích Kvasničkové a kol. (2002), Havlíka (1999) ani 

Roubalova (1979).   

 

3.2  Správné české názvy sladkovodních a mořských ryb 

Třída: Nozdratí (Sarcopterygii) 

3.2.1 Bahníci 

V učebnicích pro základní školy je uveden český název bahník australský a 

bahník americký (viz kapitola četnosti). Dobroruka a kol. (2005) však pouţili český 

název bahník africký. Do čeledi afrických bahníkovitých patří mimo jiné bahník 

západoafrický a bahník východoafrický, pro které se často pouţívá právě synonymum 

bahník africký.  Jsou to však dva různé druhy ţijící v Africe. 

V učebnici pro střední školy a gymnázia od autorů Zicháček a kol. (1995) je 

jmenován bahník východoafrický s latinským názvem Protopterus annectens. Latinský 

název Protopterus annectes je však podle Hanela a Nováka (2001) správně v češtině 

uveden pod názvem bahník západoafrický. Český název bahník východoafrický patří 

latinskému názvu Protopterus aethiopicus.  

 

Čeleď: jeseterovití (Acipenseridae) 

3.2.2  Jeseter velký (Acipensern sturio) 

 V učebnici pro základní školy od Zippeho (1861) je uvedeno synonymum jeseter 

obecný.  

Daněk a kol. (1982) ve své učebnici pro střední školy a gymnázia pouţili název 

jeseter veliký. Přidaná samohláska „i“ je jedním z uváděných synonym druhového 

názvu v monografii Hanela a Nováka (2001).  

 

3.2.3  Vyza velká (Huso huso) 

 Zippe (1861) ve své učebnici pro základní školy uvedl český název vyza, který 

doplnil závorkou, v které je název bělucha, coţ je jedno ze synonym pouţívané právě 

pro vyzu velkou. 
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Čeleď: sleďovití (Clupeidae) 

3.2.4  Sardel obecná (Engraulis encrasicolus) 

 Havlík (1999) pouţil ve své učebnici pro základní školy český název sardel 

ančovička, který má být pravděpodobně synonymem pro sardel obecnou.  

 Český název sardel ančovička pouţili autoři Zicháček a kol. (1995). Tento název 

však pouţili pro latinský název Engraulis ringes, který podle Hanela a Nováka (2001) 

je jiným druhem, do češtiny převedeným jako sardel peruánská. Sardel ančovička, 

stejně tak jako v učebnici pro základní školy Havlíka (1999), je tak zde pravděpodobně 

synonymem pro sardel obecnou.  

 

3.2.5  Sardinka obecná (Sardina pilchardus) 

Čtyři učebnice pro základní školu (Vilček 1989, Dobroruka a kol. 2003, Černík a 

kol. 2008, Maleninský a kol.2006) pouţívají pouze rodový název sardinka. Domníváme 

se, ţe autoři mají na mysli nejznámější sardinku obecnou, ale jak uvádí Hanel a Novák 

(2001) sardinka je i časté synonymum pouţívané pro sardel obecnou.  

Dobroruka a kol. (2003) pouţili ve své učebnici kromě názvu sardinka také 

český název sardel. Z toho vyplývá, ţe názvem sardinka mají na mysli sardinku 

obecnou, a pod názvem sardel nejspíš chápou sardel obecnou. 

Zippe (1861) uvádí ve své učebnici pro základní školu český jednoslovný název 

sardel.  

 

Čeleď: kaprovití (Cyprinidae) 

3.2.6  Cejn velký (Abramis brama) 

 V šesti novodobých učebnicích (viz kapitola četnosti) pro základní školu se 

objevil český název cejn velký. V Zippeho (1861) učebnici se vyskytuje pojem praţma. 

Praţma je jedno ze synonym, které uvádí Hanel a Novák (2002) právě pro cejna 

velkého. Vzhledem ke stáří učebnice se domnívám, ţe pouţité synonymum praţma 

pouţil autor jako název pro cejna velkého. Mohlo by se samozřejmě jednat i o praţmu 

královskou (Sparus aurata), avšak to by znamenalo mořský druh dokonce z jiné čeledi 

(Sparidae). Zippe (1861) však uvádí praţmu jako jeden z dalších druhů, které ţijí 

v našich řekách, lze tedy očekávat, ţe měl na mysli právě cejna.   
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3.2.7  Karas zlatý a stříbřitý (Carassius auratus) 

V Zippeho (1861) učebnici pro základní školy je český název kapr zlatý, který 

Hanel a Novák (2002) přiřazují jako synonymum právě karasu zlatému.  

Maleninský a kol. (2006) zařadili do své učebnice karase stříbrného, coţ můţe být 

samostatný druh, nebo se můţe jednat také o jedno ze synonym pouţívané pro karase 

zlatého. 

V současné době je karas stříbřitý chápán jako „komplex“, který zahrnuje 

minimálně tři  „formy“: C.a. gibelio, C.a.auratus , C.a. langsdorfii. Zcela dominantní je 

„forma“ gibelio, která se v současnosti vyskytuje téměř ve všech vodách s výjimkou 

typických pstruhových vodních toků. Pouţívání českého druhového ekvivalentu (zlatý x 

stříbřitý) není vţdy jednotné, spíše se však pouţívá český název karas stříbřitý (Hanel a 

Lusk 2005).  

 

3.2.8  Ouklej obecná (Alburnus alburnus) 

 Zippe (1861) ve své učebnici pro základní školy pouţil český název bělice, který 

ještě pro upřesnění doplnil autor o pojem úkleje. Bělice i úkleje jsou podle Hanela a 

Nováka (2002) známá synonyma právě pro ouklej obecnou. V učebnici uvedl název 

Zippe (1861) v závorce s pojmem „úkleje“ úmyslně, protoţe bělice je také jedno ze 

synonym pro plotici obecnou. V současné době je termín „bělice“ mezi rybáři pouţíván 

nekonkrétně a zahrnuje vícero drobných kaprovitých ryb. 

 

3.2.9  Slunka obecná (Leucaspius delineatus) 

 Zicháček a kol. (1995) pouţil latinský název Leucaspius delineatus s českým 

ekvivalentem slunka stříbřitá. Hanel a Novák (2002) uvádějí český název slunka 

stříbřitá jako jedno z pouţívaných synonym pro slunku obecnou. 

 

3.2.10  Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) 

 V učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia se objevuje český název 

tolstolobik (Havlík 1999, Maleninský a kol. 2006). Nejspíše je tím myšlen právě 

tolstolobik pestrý. Podle Hanela a Nováka (2002) je však tolstolobik jedno 

z pouţívaných synonym pro druh tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis). 
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Autoři Zicháček a kol. (1995) pouţili ve své učebnici pro střední školy a 

gymnázia latinský název Hypophthalmichthys molitrix, s českým překladem tolstolobik 

obecný, který je synonymem pro tolstolobika bílého (Hanel a Novák 2002). 

  

Čeleď: sekavcovití (Cobitidae) 

3.2.11  Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) 

 Zicháček a kol. (1995) pouţili latinský název Misgurnus fossilis a český 

ekvivalent piskoř páskovaný, coţ je podle Hanela a Nováka (2002) jedno z pouţívaných 

synonym právě pro piskoře pruhovaného. 

 

Čeleď: mřekovití (Balitoridae) 

3.2.12  Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula= Noemacheilus barbatulus) 

 Zicháček a kol. (1995) pouţívají latinský název Noemocheilus barbatulus 

s českým ekvivalentem mřenka mramorovaná. Podle Hanela a Nováka (2002) se jedná 

pouze o neplatné synonymum vědeckého názvu téhoţ druhu. 

 

Čeleď: tetrovití (Characidae) 

3.2.13  Piraňa tmavá (Pygocentrus piraya) 

 Zicháček a kol. (1995) uvádí latinský název Serrasalmus piraya s českým 

překladem piraňa dravá. Piraňa tmavá byla dříve řazena do rodu Serrasalmus (Froese a 

Pauly 2010). Termín piraňa dravá je nejednoznačný z toho důvodu, ţe existuje vícero 

druhů dravých piraní a vícero druhů býloţravých.   

 

Čeleď: sumcovití (Siluridae) 

3.2.14  Sumec velký (Silurus glanis) 

 V učebnici pro základní školy a niţší gymnázia (Čabradová a kol. 2005) pouţili 

autoři český název sumec obecný, coţ je synonymum pro název sumec velký. 

 

Čeleď: lososovití (Salmonidae) 

3.2.15  Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss = Salmo gairdneri irideus) 

 Učebnice určená pro střední školy a gymnázia (Zicháček a kol. 1995) pouţívá 

latinský název Salmo gardneri irideus a český ekvivalent pstruh americký duhový, coţ 
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je jedno z pouţívaných synonym pro pstruha duhového (Hanel a Novák 2007). Daněk a 

kol. (1982) mají v učebnici uveden latinský název Trutta gairdneri irideus (neplatné 

vědecké synonymum), který je uveden stejně jako u Zicháčka a kol. jako pstruh 

americký duhový („duhák“).    

 Papáček a kol. (1994) pouţívá v současnosti platný latinský název 

(Oncorhynchus mykiss), jehoţ český ekvivalent je pstruh duhový. 

 

3.2.16  Pstruh obecný (Salmo trutta) 

Roubal (1979), Maleninský a kol. (2006), Černík a kol. (1999), ale i novější 

verze těchto autorů z roku 2008, uvádějí název pstruh potoční.  Nejspíše mají autoři na 

mysli pstruha obecného a názvem potoční je míněna pouze forma. Podle Hanela a 

Luska (2005) rozeznáváme v České republice v současné době dvě formy: pstruha 

obecného formu potoční, a dále pak formu jezerní, která je pouze formou téhoţ druhu, 

vznikající v podmínkách jezer a údolních nádrţí. 

 V učebnici (Papáček a kol. 1994) pro střední školy a gymnázia je pstruh obecný 

(Salmo trutta) doplněn o závorku, kde je uvedeno mořský. Daněk a kol. (1982) mají 

uveden latinský název Trutta trutta s českým ekvivalentem pstruh obecný.   

 

3.2.17 Síh maréna (Coregonus maraena) 

 Papáček a kol. (1994) ve své učebnici pro střední školy a gymnázia pouţili 

latinský název Coregonus lavaretus maraena s českým ekvivalentem síh severní 

maréna. Hanel a Novák (2007) uvádějí Coregonus lavaretus s českým ekvivalentem síh 

severní a Coregonus maraena jako síh maréna. Český název síh severní uvádějí Hanel, 

Novák (2007) jako jedno z pouţívaných synonym pro název síh maréna. 

 

Čeleď: jehlovití (Syngnathidae) 

3.2.18  Jehla hranatá (Syngnathus acus) 

Zicháček a kol. (1995) uvádí latinský název Syngnathus acus s českým 

překladem jehla mořská. Správně je podle prof. Hanela název jehla hranatá (in litt.). 

 



 66 

3.2.19  Koníček tečkovaný (Hippocampus guttulatus) 

 Správný český název je koníček tečkovaný. Zicháček a kol. (1995) však pouţili 

český název koníček mořský. Avšak všechny druhy koníčků jsou mořské (Smrţ a kol. 

2004), takţe tento název není příliš vhodný.   

 

3.2.20  Koníček obecný (Hippocampus hippocampus) 

 Smrţ a kol. (2004) uvádí opět obdobně jako Zicháček a kol. (1995) český název 

koníček mořský. Latinský název uvádí Hippocampus hippocampus, coţ je vědecký 

název platného druhu koníčka obecného.  

 

Čeleď: platýsovití (Pleuronectidae) 

3.2.21  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) 

 Smrţ a kol. (2004) mají ve své učebnici uveden český název platýs 

bradavičnatý. V latinském názvu mají uvedena dvě „s“, tedy Platichthys flessus, stejně 

tomu tak je i v učebnici Zicháček a kol. (1995), jedná se však o překlep či tiskovou 

chybu.  
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3.3  Správné české názvy akvarijní ryb 

Čeleď: ţivorodkovití (Poeciliidae)  

3.3.1  Ţivorodka duhová (Poecilia reticulata) 

 V učebnicích pro základní školu a niţší gymnázia se objevuje český název „paví 

očko“, coţ je slangový výraz akvaristů pro ţivorodku duhovou. Černík a kol. (1999) 

jmenuje paví očko a uvádí ještě další synonymum gupka.  

Zicháček kol. (1995) pouţili latinský název Lebistes reticulatus, který je 

synonymem pro platný latinský název Poecilia reticulata. Zicháček a kol. (1995) 

pouţili český název „paví očko“, coţ však není správný zoologický název.  

 

V učebnicích se vyskytují názvy, které se všeobecně v textech pouţívají, často 

však nejsou ekvivalenty daných čeledí.  „Čichavce“ uvádějí autoři učebnic pro základní 

školy a niţší gymnázia Černík a kol. (1999) a Černík a kol. (2008).  Stejně tak je 

uvedeno i v učebnici pro střední školy a gymnázia Zicháček a kol. (1995). Dále pak 

Černík a kol. (1999) uvádí bojovnice, rájovce, halančíky a parmičky. „Závojnatky“ 

uvádí Papáček a kol. (1994).  

Zicháček a kol. (1995) uvádí cichlidy, v tomto případě se však můţe jednat i o čeleď 

vrubozubcovití (Cichlidae). 

 

Jedním z mnoha problémů se sjednocováním a dodrţováním českého názvosloví 

jsou také změny koncovek u adjektiv. Jedná se o koncovky u rodového jména. 

Deklinace adjektiv mají šest pádů a záleţí na rodu. Latina rozlišuje tři rody: muţský, 

střední a ţenský. Koncovka muţského rodu je – us (sg., nom.), ţenského rodu – a (sg., 

nom.), středního rodu – um (sg., nom.). Situace však není vţdy tak jednoduchá, musí se 

jednat o tzv. skloňovatelné adjektivum. Například Zicháček a kol. (1995) pouţívají 

jeţdík obecný (Gymnocephalus cernua) a Papáček a kol. (1994) publikují latinský 

název Gymnocephalus cernuus. Správně se v současnosti pouţívá Gymnocephalus 

cernua (Klosová 2004, str. 4, 5). 

 

Při sjednocování českého názvosloví byla o něco jednodušší práce se 

středoškolskými učebnicemi, kde výrazně pomáhají latinské názvy. V učebnicích pro 
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základní školu a niţší gymnázia jsou uvedeny pouze české názvy, a mnohdy pouze 

názvy rodové, které si někdy autoři sami vymýšlejí a přizpůsobují název svým 

potřebám.   

Pokud není uveden latinský název, je velký problém často zjistit o jaký druh se 

opravdu jedná. Existuje zde i problém s tím, ţe autoři nepouţívají kompletní názvosloví 

v celém rodu či čeledi a pojmenují nově druh, o kterém chtějí psát. Proto by 

jednoznačně  mělo být sjednoceno a dodrţováno české názvosloví. 

Potřeba jednotného názvosloví se netýká pouze učebnic. Například se jedná o 

obaly různých rybích výrobků, které musejí být podle vyhlášky Ministerstva 

zemědělství o potravinách a tabákových výrobcích, opatřeny obalem s uvedením 

ţivočišného rodu a druhu. Podle Hanela a Nováka (2001) lze předpokládat, ţe podobná 

potřeba jednotného názvosloví se časem objeví např. i u akvarijních ryb, které se 

vyskytují na českém trhu. Jednotné české ekvivalenty by měly být pouţívány i 

v překladech cizojazyčných publikací, důleţité je jejich pouţívání i v českých 

komentářích k zahraničním přírodovědným filmům.   
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4 Pouţité metody 

 

4.1 Didaktická vybavenost kapitol 

Metodu na posouzení vhodnosti učebnice vytvořili Nestlerová-Průcha-Pluskal 

(in Průcha 1997). Je bezesporu objektivním nástrojem k posouzení vhodnosti učebnic 

z hlediska obtíţnosti jejích výkladových částí, ale pro učitele je poměrně obtíţná a 

pracná. 

Průcha (1998) navrhuje měření didaktické vybavenosti učebnice. Tuto metodu 

jsem aplikovala na vybrané kapitoly o rybách a rybovitých obratlovcích v jedenácti 

analyzovaných učebnicích pro ZŠ. Tato metoda je zaloţena na přítomnosti či 

nepřítomnosti verbálních a obrazových komponentů. Verbálních komponentů je celkem 

osm. Jedná se výkladový text prostý, výkladový text zpřehledněný (tabulky, schémata 

aj.), opakování (minulé látky, minulé kapitoly, aj), shrnutí učiva (kapitola, lekce, 

otázky), doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky, aj.), poznámky a 

vysvětlivky, podtexty k vyobrazením, slovníček pojmů, slovníček cizích slov aj. 

Obrazových komponentů je pět. Hodnotí se přítomnost či nepřítomnost umělecké 

ilustrace, naukové ilustrace, fotografie, mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj., 

obrazová prezentace (tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma). Didaktická 

vybavenost se uvádí v procentech (viz kapitola didaktická vybavenost kapitol). Čím 

více se hodnota blíţí horní (maximální) hranici, tím je její didaktická vybavenost vyšší. 

 Didaktická vybavenost jednotlivých kapitol viz příloha č. 5.  

 

4.2  Didaktický test 

Byl pouţit vlastní, nestandardizovaný test, který se skládá ze 13 jednotlivých 

úloh. Otázky číslo 1, 3, 5, 8 a 10 jsou otevřené otázky tzv. doplňovací. Otázky číslo 4 a 

13 jsou otevřené otázky se stručnou odpovědí.  Další otázky, číslo 2 a 12, jsou uzavřené 

otázky s výběrem odpovědi. Otázky číslo 7 a 9 jsou úlohy otevřené tzv. produkční. V 

otázce číslo 11 jsou 3 úlohy dichotomické, je to tedy uzavřená úloha. Otázka číslo 6 je 

typem úlohy uzavřené tzv. přiřazovací. Maximální bodový zisk testu je 32+1 bonusový 

bod.  

Úplné znění testu je uvedeno v příloze č. 6. 
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4.1  Didaktická vybavenost kapitol 

V současné době je na trhu k dispozici nepřeberné mnoţství učebnic pro 

základní školu.  

Existuje mnoho základních definic učebnice. Jedna z nich například uvádí, ţe: 

„Učebnice: Prostředek vyučování a učení v knižní formě, ve kterém jsou určitá odborná 

témata a okruhy daného předmětu metodicky uspořádány a didakticky ztvárněny tak, že 

umožňují učení…“ (Meyers Kleines Lexikon – Pädagogik, 1988, s. 259).  Jak jsem však 

zjistila, kaţdá z učebnic je ale v jistém smyslu nedostatečná. Přesto jsem při svém 

studiu našla nejednu, která mě svým zpracováním zaujala. Jedná se například o 

výukovou řadu učebnici přírodopisu, pro ZŠ, nakladatelství SPN. 

 Dnes je práce s učebnicí jedním z kritérií hodnocení ţáka ve škole. Mezi klíčové 

pracovní kompetence patří také to, ţe ţák pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

a vybavení atd. (RVP ZV, 2007, str. 17) 

 Ve výuce se dnes ve velké míře uplatňují kromě učebnic také multimediální 

prezentace, kde se spojuje text s vizuálními, zvukovými a jinými animacemi. Přednosti 

tohoto prvku výuky jsou právě ve výuce přírodopisu nesčetné. Nejpodstatnější je právě 

vizualizace. Ţáci mají moţnost danou rostlinu, zvíře, lidských orgán, který mají v těle, 

vidět na vlastní oči. Mohou vše vidět z různých pohledů, v různých stádiích, či 

v pohybu nebo například studovaný objekt slyšet. Dříve toto bylo zajištěno různými 

typy nástěnných plakátů a gramofonů či videí.  

 Nejnovějším trendem je tzv. interaktivní učebnice. Vydavatelé knih přišli s touto 

novinkou, která přináší ucelený soubor výukových dat, slouţící k vyučování pomocí 

nejmodernější výpočetní techniky. Základ interaktivní učebnice je totoţný s obsahem 

tištěných učebnic. Umoţňuje velice efektivní práci s textem, obrazovým materiálem, 

např. fotografiemi, ilustracemi a dalšími komponenty ( http://www.interaktivni-

vyuka.cz/rozsireni/i-ucebnice/). Podle nakladatelství Fraus hodnotu učebnice výrazně 

zvyšuje systém multimédií promyšleně zakomponovaných do probíraného učiva. Ať uţ 

jsou to video-sekvence, 2D a 3D animace, zvukové nahrávky, promyšlené 

mezipředmětové vztahy, odkazy na webové stránky, vyhledání daného slova 

v internetovém vyhledávači Google, propojení se slovníkem multiBANK® Explorer, 

který obsahuje texty, doplňující tištěnou učebnici o další fotografie a ilustrace. 

http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/efektivni-prace-s-textem/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/prace-s-obrazovym-materialem/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/i-ucebnice/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/i-ucebnice/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/prace-s-videem-a-animacemi/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/prace-se-zvukovymi-nahravkami/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/mezipredmetove-vztahy/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/odkazy-na-webove-stranky/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/spojeni-se-svetem-internetu/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/spojeni-se-svetem-internetu/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/spojeni-se-svetem-internetu/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/propojeni-se-slovnikem/
http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/rozsirujici-dokumenty/
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 Avšak tento druh výuky je finančně velmi náročný, coţ je podstatným 

omezujícím faktorem. K tomu, aby mohl učitel vyuţívat těchto učebnic, je zapotřebí 

v učebně příslušné vybavení. Je to nejen data-projektor, který je potřeba k promítání 

multimediálních prezentací, ale potřebujeme také jednu z  interaktivních tabuli SMART 

board a ACTIV board. Pokud mluvíme o financích, jsou tady pochopitelně potřeba i i-

učebnice. Například Přírodopis pro 7 ročník stojí 5490 Kč, a k tomu i-cvičení 1190 Kč 

(http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/prirodopis/). Avšak ani tabule, které jsem 

zmiňovala výše, nejsou levnou záleţitostí. Tabule smart bond s diaprojektorem stojí 

49.000 Kč. (http://www.chytretabule.cz/smart-board-v280-rozumny-

kompromis.a48.html). 

 Jak vidíme, je téměř jisté, ţe ještě dlouhou dobu potrvá, neţ se pro všechny 

školy stane nejmodernější technika běţnou záleţitostí. Tedy se stále nabízí otázka, která 

učebnice je nejlepší, a kterou pro své ţáky vybrat? Hodnocení učebnic lze provést 

několika způsoby. Tímto problémem se u nás zabývá Průcha (1998).  

Průcha (1998) k posuzování obtíţnosti textu učebnic pouţívá tzv. lingvisticko – 

kvantitativní míry obtíţnosti textu. Základem této metody je určování obtíţnosti učebnic 

na základě výskytů, proporcí, uspořádání měřitelných jednotek verbálního textu (např. 

odborných pojmů, větných struktur, tematických posloupností, apod.)  

Tuto metodu pak společně rozpracovali Nestlerová-Průcha-Pluskal (in Průcha 

1997). Je bezesporu objektivním nástrojem k posouzení vhodnosti učebnic z hlediska 

obtíţnosti jejích výkladových částí, ale pro učitele je poměrně velmi obtíţná a pracná. 

Další metoda k posuzování obtíţnosti učebnic je uvedena v článku Adamce, 

Pumpra  a Dytrychové (2007). Jde o tzv. semikvantitativní metodu. Tato metoda 

vychází z potřeby objektivizovat do značné míry subjektivní hodnocení učebnice 

učitelem, a zároveň ho nezatíţit sloţitým matematickým aparátem či pracnými postupy.  

Následující kritéria byla vybrána na základě „brainstormingu“, který proběhl ve 

spolupráci se studenty 2. ročníku učitelství pro SŠ na Pedagogické fakultě univerzity 

Karlovy. Těmito kritérii jsou: doloţka MŠMT, cenová dostupnost, vhodný formát, 

kvalita papíru, odborná správnost, motivace ţáků, přiměřený rozsah a obsah učiva, 

dostatečné zastoupení problémových úloh atd.  

http://www.interaktivni-vyuka.cz/rozsireni/prirodopis/
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Pokud některá učebnice nesplňuje tato kritéria, jako například doloţku MŠMT, 

cenovou dostupnost, existenci rejstříku a obsahu, není dále potřeba se touto učebnicí 

jakkoliv zabývat. Stává se jednoduše pro výuku nevhodnou. 

Kaţdý učitel si také můţe pochopitelně zvolit jednotlivá kritéria sám, podle 

vlastního úsudku a zkušeností. U kaţdého kritéria by ale mělo být uvedeno ohodnocení 

body. Body 1-3 stanoví váhu, důleţitost daného kritéria. (1 bod = malá důleţitost, 3 

body = velká důleţitost).        

Pro snadné hodnocení učebnice, či celé řady učebnic, lze také vyuţít tzv. SWOT 

analýzu. SWOT analýza je metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné 

(strengths) a slabé (weaknesses) stránky, moţnosti (opportunities) a nástrahy (threats) 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT).  

Průcha (1998) také navrhuje měření didaktické vybavenosti učebnice. Tuto 

metodu jsem sama aplikovala na vybrané kapitoly o rybách a rybovitých obratlovcích v 

jednotlivých učebnicích pro ZŠ.  Postupovala jsem následovně. V tabulce srovnávám 11 

učebnic z 6 různých hledisek.  

Ve sloupci číslo 1 jsou uvedeny celkové počty stran jednotlivých učebnic. Pouze 

u knihy číslo 11, coţ je kniha z roku 1861, jsem neměla k dispozici celé vydání, pouze 

kopii kapitoly o rybách a rybovitých obratlovcích. 

V druhém sloupci je uveden počet stran, které jsou věnovány rybám a rybím 

obratlovcům. V následujícím sloupci je tato hodnota uvedena v procentech. 

Sloupec číslo 4 a 5 obsahuje strukturní komponenty kapitol v učebnicích, které 

jsou věnovány rybám a rybím obratlovcům. Pro dané kapitoly jsem pouţila aparát 

prezentace učiva, verbální komponenty a obrazové komponenty. 

 

Mezi verbální komponenty patří:  

1. výkladový text prostý  

2. výkladový text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.) 

3. opakování (minulé látky, minulé kapitoly, aj) 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky...) 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,…) 

6. poznámky a vysvětlivky  
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7. podtexty k vyobrazením   

8. slovníček pojmů, cizích slov aj. 

 

Mezi obrazové komponenty jsem zahrnula: 

1. umělecká ilustrace 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.) 

3. fotografie  

4. mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj. 

5. Obrazová prezentace (tj. pouţití nejméně jednoho 

odlišeného druhu písma) 

 

Při pouţití této metody hodnocení se do archů zaznamenává, zda určitý 

komponent je nebo není v učebnici vyuţit, bez ohledu na četnost a vyuţití (Průcha 

1998).  Didaktická vybavenost I. a II. je uvedena v procentech. Čím více se hodnota 

blíţí horní (maximální) hranici, tím je její didaktická vybavenost vyšší. 

 

Tabulka č.  12 – Hodnocení učebnic (kapitol) 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Černík a kol. 

(1999) 128 4 3,2% 62,5% 60% A4 

Kvasničková a 

kol. (2002) 128 3 2,3% 37,5% 80% A4 

Černík a kol. 

(2008) 135 7 5,2% 75% 100% A4 

 Jurčák a kol. 

(1998) 144 11 7,6% 50% 80% 

netypický, 

200x260 mm 

Čabradová a 

kol. (2005) 

 128 12 9,4% 75% 80% 

netypický, 

 210x280 

mm 

 Vilček a kol. 

(1989) 207 11 5,3% 63% 60% 

netypický 

(menší A4) 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Roubal a Zima 

(1979) 192 15 7,8% 50% 80% A5 

Havlík (1999) 

 87 5 5,8% 50% 80% 

netypický 

(větší A5) 

 Maleninský a 

kol. (2006) 128 12 9,4% 62,5% 80% A4 

Dobroruka a 

kol. (2003) 151 9 6,0% 50% 100% A4 

 Zippe (1861) - - - 25% 20% A5 

       

1. celkový počet stran      

2. počet stran kapitoly      

3. údaj 2 v procentech      

4. didaktická vybavenost kapitoly I.     

5. didaktická vybavenost kapitoly II.     

6. formát       

 

 Didaktická vybavenost I. ve sloupci číslo 4 vypovídá o verbálních 

komponentech.  Vyjmenované jednotlivé verbální komponenty jsou uvedeny výše.   

Nejvyšší hodnota (75%) je u učebnice Čabradové a kol. (2005). Chybí zde však dva 

komponenty, a to opakování a slovníček pojmů (viz příloha č. 5). Stejně tak této 

hodnoty dosáhla učebnice Černíka a kol. (2008) (viz příloha č. 5), kde stejně jako u 

předchozí učebnice chybí slovníček pojmů a navíc ještě podtexty k vyobrazením (viz 

příloha č. 5).  

Nejniţší hodnotu (25%) (viz graf č.1), pochopitelně i vzhledem k roku vydání, 

má učebnice Zippeho (1861). Z verbálních komponentů je zde výkladový text prostý a 

shrnutí učiva velmi jednoduché.  Pro srovnání Ekologický přírodopis Kvasničkové a 

kol. (2002) obdrţel hodnotu velmi nízkou, a to 37,5 %. Kromě jiného zde byl například 

uveden pouze výkladový text zpřehledněný.  
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Graf č.1 – Didaktická vybavenost I. – verbální komponenty 

 

0-100% - procentuální vyjádření zastoupených komponent 

  

Obrazové komponenty (viz graf č. 2) většinou dosahovaly vysokých hodnot. 

Tedy kromě jiţ výše zmíněné učebnice Zippeho (1861), která získala pouze 20% (viz 

příloha č. 5). Tato hodnota je dána moţnostmi tehdejší doby. Ostatní hodnoty se 

pohybují od 60-100%. Takto vysoké hodnoty odpovídají dnešním trendům obrazové 

názornosti, která je nesmírně důleţitá pro výuku přírodopisu. Všech pět obrazových 

prvků (viz příloha č. 5) je přítomno v kapitole učebnici Černíka a kol. (2008) a 

v kapitole v učebnici Dobroruky a kol. (2003).  
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Graf č. 2– Didaktická vybavenost II. – obrazové komponenty 

 

0-100% - procentuální vyjádření zastoupených komponent 

 

Výrazně méně existuje učebnic zoologie pro střední školy. Orientace 

v učebnicích není tak sloţitá, jako u učebnic pro základní školy. Na střední škole bývá 

učebnice učitelem pouze doporučená a studenti si ji na většině škol pořizují sami. 

Nejvíce je asi pouţívána Zoologie z nakladatelství Scientia (Papáček a kol. 1994). Dále 

je na trhu k dispozici učebnice Smrţova a kol. (2004). Mezi méně pouţívané patří 

Zoologie od autorů Zicháčka a kol. (1995). V některých školách a knihovnách se lze 

také setkat s učebnicí Bergerovou (1997). Tato učebnice však nemá doloţku MŠMT, a 

podle jiţ zmiňovaných kritérií pro výběr učebnice, je tato pro 
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4.2  Didaktický test – zjišťování vědomostí  

Test jsem zadala ve dvou základních školách. Ve Fakultní základní škole 

Táborská, v Praze 4 – Nusle, Táborská ulice 45/421, a v Základní škole Petřiny sever, 

Na Okraji 305 v Praze 6. Testy byly zadány celkem v 10 třídách, a to v 6.(graf č. 3), v 7. 

(graf č. 4), v 8. (graf č. 5) a v 9. třídě (graf č.6) ZŠ Táborská, a dále v 6.A (graf č. 7) a v 

6.C (graf č.8), v 7.B (graf č. 10) a v 7.C (graf č. 9), v jedné 8. (graf č. 11) a v jedné 9. 

třídě (graf č. 12) ZŠ Petřiny sever. Celkem testy vyplnilo 217 ţáků. Výběr tříd pro 

testování byl záměrný. Pro testování znalostí na 2. stupni ZŠ jsem zvolila metodu 

didaktického testu. Rozsah učiva v testu odpovídá rozsahu vzdělávacího oboru 

Přírodopis v RVP ZV (www.vuppraha.cz). Test je sestaven z jednotlivých testových 

úloh. Otázky číslo 1, 3, 5, 8 a 10 jsou otevřené otázky tzv. doplňovací. Otázky číslo 4 a 

13 jsou otevřené otázky se stručnou odpovědí.  Další otázky, číslo 2 a 12, jsou uzavřené 

otázky s výběrem odpovědi. Otázky číslo 7 a 9 jsou úlohy otevřené tzv. produkční. V 

otázce číslo 11 jsou 3 úlohy dichotomické, je to tedy uzavřená úloha. Otázka číslo 6 je 

typem úlohy uzavřené tzv. přiřazovací.    

 Otázka číslo 1, kde je popisován ţivot a tělo mihule, odpovědělo 95 ţáků, ţe jde 

o úhoře, tedy odpovědělo nesprávně. Ţáci tak nejspíš soudili kvůli hadovitému tělu, ale 

pravděpodobně nedočetli popis aţ do konce, kde jsou zmíněna kruhovitá ústa a sedm 

malých otvorů po stranách, které jsou typické právě pro mihule. 

 Otázce číslo 2 patřilo 106 správných odpovědí.  Jde o otázku s otevřenou úlohou 

s výběrem odpovědi. Správně byla pouze jedna odpověď ze tří moţných. Existuje tady 

zhruba třiceti procentní pravděpodobnost, ţe testovaný zvolí správnou odpověď 

náhodně. 

V odpovědi na další otevřenou otázku, kterou je otázka číslo 3, si ţáci velmi 

vymýšleli. Ploutve často pojmenovávali dle svého. Ploutev boční se vyskytla ve 42 

odpovědích, ploutev zadní 34 krát, ploutev přední 15 krát, ploutev horní, dolní, spodní a 

postranní 10 krát. Ale pak se vyskytovaly několikrát i ploutve pravé, levé, ploutevní. 

Jednou se také vyskytl pojem ploutev hýţďová, kormidelní, paprsčitá, oční, páteřní čí 

chápavá.  

  Otázku číslo 4 zodpovědělo správně 43 ţáků. Odpověď často zněla, ţe plynový 

měchýř slouţí pouze k dýchání (25x).  Plynový měchýř sice můţe být u některých ryb 
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doplňkovým dýchacím orgánem, ale odpověď, ţe slouţí pouze k dýchání jsem 

nepovaţovala za správnou. 

Otázka číslo 5 se ukázala nakonec otázkou s nejvíce správnými odpověďmi (viz 

grafy). Celkem správně odpovědělo 192 ţáků, 22 ţáků udělalo jednu chybu, 12 z nich 

pak uvedlo na posledním obrázku pstruha místo sumce, dalších 5 ţáků udělalo rovněţ 

chybu v poznávání sumce, a označili ho za úhoře. Druhý obrázek, kde je štika, označilo 

dalších 5 ţáků jako pstruha, pouze jeden ţák poznal jediný obrázek, a to kapra. Dva ţáci 

pak nepoznali na obrázku ani jednu rybu.    

Přestoţe otázka číslo 6 není typickým příkladem uzavřené otázky přiřazovací, 

ukazují grafy vysokou úspěšnost při jejím řešení. Průměrný počet bodů jednotlivých tříd 

je poměrně vysoký. Maximálně bylo moţné získat šest bodů. V ZŠ Petřiny sever 

překročila průměrná hodnota získaných bodů čtyři (ve čtyřech třídách z šesti). V ZŠ 

Táborská byla průměrná hodnota ve třech třídách vyšší neţ 3 body (viz tabulka níţe).  

 

Tabulka č. 13 - Průměrný počet bodů u otázky č. 6, max. 6 bodů  

Škola 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

ZŠ Táborská 1,2 3,4 3,8 3,2 

ZŠ Petřiny sever 4,2; 2,6 4,3; 3,7 4,8 4 

 

 V otázce číslo 7 ztrácelo body plno ţáků z důvodu neuvedení druhového jména 

(viz grafy). Mezi odpověďmi byl často správně pouţit pojem ţralok a rejnok, a to více 

neţ 40 krát. Ţraloka bílého ţáci správně jmenovali více neţ 30 krát. Pojem ţralok 

kladivoun, ţralok tygří, ţralok obrovský a ţralok modravý napsali ţáci do testů více neţ 

10 krát. Méně neţ 5 krát jsou v testu uvedeny druhové názvy jako ţralok citrónový, 

parejnok, rejnok elektrický, rejnok ostnatý, manta atlantská a ţralok písečný.     

 V otázce číslo 8 bylo 64 správných odpovědí, z toho 11 odpovědí bylo pouze 

latimérie. Chyběla zde kompletní odpověď - latimérie podivná. 

 Odpovědí v otázce číslo 9 bylo mnoho a ukázalo se, ţe ţáci základních škol 

znají poměrně velké mnoţství českých ryb. Maximum získaných bodů v této otázce je 

pět. Největší nedostatek, který se zde vyskytl, bylo to, ţe ţáci velmi často uváděli pouze 

rodový název, a tím jim byla uznána pouze polovina správné odpovědi.  Maximální 
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počet dosáhlo pouze 17 ţáků. Více jak 90 ţáků (42% z celkového počtu) uvedlo kapra, 

dalších více jak 70 ţáků (32%) uvedlo celý název kapr obecný. Podobně je tak  i u 

pojmu štika. Více jak 90 ţáků napsalo odpověď štika a více jak 50 ţáků (23%) uvedlo 

odpověď štika obecná. Mezi velmi časté odpovědi patřil sumec a okoun, kteří byli 

jmenováni více jak 50 krát. Mezi pojmy, které byly pouţity méně, ale více jak 20 krát, 

patří například pstruh, cejn a úhoř. Do méně častých odpovědí (uvedeno méně neţ 10 

krát) patří pstruh potoční, pstruh obecný, střevle potoční, lipan, parma, karas, vranka, 

losos. Rodový i druhový název ryb, jako okoun obecný, úhoř říční, sumec obecný byl 

uveden správně v maximálně deseti testech. 

 Otázku číslo 10 odpovědělo správně pouze 29 testovaných ţáků. Z toho 8 

odpovědělo pouze částečně, takţe získali pouze polovinu moţného skóre. 

 Otázka č. 11 byla závislá na rozhodování. Všechny tři odpovědi označilo 

správně 50 testovaných.     

 V otázce č.12 měli ţáci označit jako šlechtice, který významně přispěl k rozvoji 

rybníkářství u nás, Jakuba Krčína z Jelčan. Správně odpovědělo celkem 127 ţáků.  

 Celkem si v poslední otázce vzpomnělo na velké veřejné akvárium 83 

testovaných, 60 z nich napsalo Mořské akvárium v Praze na Výstavišti, 17 ţáků napsalo 

akvárium v obchodním centru Galerie Butovice. Jsou tam umístěna dvě akvária velkých 

rozměrů, proto jsem tuto odpověď uznala za správnou. Jednou bylo uvedeno akvárium 

v Liberci a v Hradci Králové. 

 Průměrné výsledky tříd ukázaly, ţe 7. třída, kde je látka probírána v září, 

dopadly nejlépe s bodovým ziskem 18,1; 17,8; 20,2 (viz tabulka níţe). Nejlepší 

průměrné skóre 21 bodů měla 8. třída ZŠ Petřiny sever. Nejniţší průměrné skóre má 6. 

třída ZŠ Táborská, kde se učivo ryb a rybovitých obratlovců probírá na prvním stupni, a 

pak, jak jiţ bylo řečeno, na začátku sedmé třídy. Zajímavé je, ţe v osmé třídě jsou 

vědomosti ţáků v průměru velmi dobré. V devátých třídách je vidět, jak má průměrné 

bodové skóre sestupnou tendenci.      

Maximální bodový zisk z celého testu je 32 bodů +1 bod bonusový. Nejvyššího 

bodového zisku dosáhl chlapec, ţák 7. třídy Fakultní základní školy Táborská, který je 

v grafu č. 4 uveden pod číslem osm. Tento ţák dosáhl bodového zisku 31 (30+1 

bonusový bod) bodů. Špatně měl otázku číslo 12, další chyba se také vyskytla v otázce 



 80 

číslo tři, kde byla jedna z ploutví chybně jako přední. Bonusový bod za tukovou 

ploutvičku byl tomuto ţákovi uznán. 

 

Tabulka č. 14 - Průměrné výsledky tříd (průměrný počet bodů získaných na jednoho 

ţáka z maximálně moţných 32 + 1 bonusový) 

Škola 6. 7. 8. 9. 

FZŠ Táborská, Praha 4  9,3 18,1 15,5 12,2 

ZŠ Petřiny sever, Praha 6  15,4; 11,5 17,8; 20,2 21 16 
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Graf č. 3 - 6. třída ZŠ Táborská 

 

 
 

M 1-8 – test vyplnilo celkem 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9-23 – test vyplnilo celkem 13 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 21 ţáků 6.třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 4 - 7.třída ZŠ Táborská 

 

 
 

 

M 1-8 – test vyplnilo celkem 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9-18 – test vyplnilo celkem 10 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 18 ţáků 7.třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 5 - 8.třída ZŠ Táborská 

 

 
 

M 1-7 – test vyplnilo celkem 7 ţáků, muţského pohlaví 

F 8-24 – test vyplnilo celkem 17 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 24 ţáků 8.třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 6 - 9.třída ZŠ Táborská 

 

 
 

M 1-8 – test vyplnilo celkem 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9-24 – test vyplnilo celkem 16 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 24 ţáků 9. třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 7 - 6.A ZŠ Petřiny sever 

 

 
 

M 1-8 – test vyplnilo celkem 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9-23 – test vyplnilo celkem 15 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 23 ţáků třídy 6.A. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 8 6.C ZŠ Petřiny sever 

 

 
 

M 1-9 – test vyplnilo celkem 9 ţáků, muţského pohlaví) 

F 10-20 – test vyplnilo celkem 11 ţáků, ţenského pohlaví) 

Celkem test vyplnilo 20 ţáků třídy 6.C. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 



 87 

Graf č. 9 7.C ZŠ Petřiny sever 

 

 
 

 

M 1-11 – test vyplnilo 11 ţáků, muţského pohlaví 

F 12 -22 – test vyplnilo 11 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 22 ţáků třídy 7.C. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 10  ZŠ Petřiny sever 7.B 

 

 
 

 

M 1 -8 – test vyplnilo 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9 -21 – test vyplnilo 13 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 21 ţáků třídy 7.B. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 11 - ZŠ Petřiny sever 8. třída 

 

 
      

M 1 -13 – test vyplnilo 13 ţáků, muţského pohlaví 

F 13 -21 – test vyplnilo 8 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 21 ţáků 8. třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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Graf č. 12 - ZŠ Petřiny sever 9. třída 

 

 
 

M 1 - 8 – test vyplnilo 8 ţáků, muţského pohlaví 

F 9 - 24 – test vyplnilo 16 ţáků, ţenského pohlaví 

Celkem test vyplnilo 24 ţáků 9. třídy. 

č. 1-13 – čísla otázek v testu (celý test viz příloha č.6) 
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5 Exkurze – Mořský svět 

Název exkurze: Mořský svět 

Místo: MOŘSKÝ SVĚT, Výstaviště v Praze 7 – Holešovicích,  

Doba návštěvy: vhodná během celého roku - otevřeno denně od 10 do 19 hodin 

Kontakt: www.morskysvet.cz 

Informace: 

Stálá výstava Mořský svět na Výstavišti v Praze 7 se rozkládá na ploše 1000 m
2
, 

objem všech nádrţí je kolem 240000 litrů vody. V těchto nádrţích se nachází kolem 

4500 kusu ryb a ţivočichů. Leporelo: Ukázky chovaných ryb, Mořský svět 2005.  

Mořský svět byl poprvé otevřen v roce 2002 a od této doby proběhlo na 

Výstavišti mnoho změn.  

V roce 2006 byly otevřeny dvě nové nádrţe. Uvnitř první je umístěn model 

historické lodi Bounty a ozdobou druhé nádrţe je model majáku podle skutečné stavby 

na mysu Hatteras z roku 1870 v Severní Karolíně. V prvním patře expozice Mořského 

světa je korálová jeskyně, která nabízí úţasný pohled do pestrého podmořského světa. 

Leporelo: Ukázky chovaných druhů, Mořský svět 2005 

Dále je k vidění samostatné akvárium, kde je vytvořena iluze Australského 

bradlového útesu. Dominantou jsou zde ţraloci- ţralok bělocípý (Carcharhinus 

albimarginatus) a ţralok černocípý (Carcharhinus limbatus). Celkový dojem mořského 

světa dotvářejí hejna pestrobarevných ryb různých druhů. 

  

http://www.morskysvet.cz/clanky/53-interier-a-akvaria.html 

http://www.morskysvet.cz/
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V roce 2008 se stala novou dominantou obří nádrţ o objemu 27 000 litrů sladké 

vody. Nádrţ je zajímavá po technické stránce, k osvětlení je pouţito diodové osvětlení, 

které je umístěno na konstrukci nad akváriem ve tvaru váţky. Obyvatele této nádrţe 

tvoří tři druhy ţelv, arowany, „plodoţravé piraně“ (rod piraňa patří masoţravým 

druhům, proto v uvozovkách) , vrubozubci, guramy a mnoho dalších zajímavých 

ţivočichů (www.morskysvet.cz/clanky/53-interier-a-akvaria.html). 

 

 

http://www.morskysvet.cz/clanky/53-interier-a-akvaria.html 

   

 V prvním patře expozice Mořského světa je korálová jeskyně, která nabízí 

úţasný pohled do pestrého podmořského světa. Jeskyně je 25 metrů dlouhá a obsahuje 

10 atypických akvárií zabudovaných v umělé skalní stěně. V akváriích mohou 

návštěvníci obdivovat ţivé korály, pestré korálové ryby a další mořské ţivočichy, 

interiér a akvária (www.morskysvet.cz). 

U stropu je zavěšena maketa největšího rejnoka manty atlantské o rozpětí 8 

metrů. Pocit pobytu pod mořskou hladinou ještě dotváří nainstalované profesionální 

světelné efekty a zvuková kulisa.  

http://www.morskysvet.cz/
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Autor: Tereza Kasíková, Praha 25.11.2008 

V roce 2007 získal Mořský svět Statut zoologické zahrady vydaný 

Ministerstvem ţivotního prostředí (podle zákona č. 162/2003 Sb. o podmínkách 

provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů). 

 Součástí výstavy je i tzv. Vesmírná laguna. Vesmírná laguna symbolicky 

vyjadřuje propojení vesmíru, moře a lidské duše. Je tvořeno z drahých kamenů - 

ametystů, záhněd a křišťálů, kterými je celý prostor kompozičně osázen. Dominantou se 

stala 250 kg váţící, oboustranně zakončená záhněda (www.morskysvet.cz/clanky/54-

vesmirna-laguna.html). Podle autora PhDr. Ing. Zdenka Hajného je smyslem projektu 

navodit relaxační a terapeutické působení, kde si lidé mohou pomocí duševní relaxace 

obnovit svojí ţivotní energii. 

 V prvním patře najdeme podmořský svět z pohledu ţivota v Korálové jeskyni. 

Jeskyně je 25 metrů dlouhá a obsahuje 10 atypických akvárií zabudovaných v umělé 

skalní stěně (www.morskysvet.cz/clanky/53-interier-a-akvaria.html). 

http://www.morskysvet.cz/clanky/54-vesmirna-laguna.html
http://www.morskysvet.cz/clanky/54-vesmirna-laguna.html
http://www.morskysvet.cz/clanky/53-interier-a-akvaria.html
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 Dále se v prvním patře nachází část, která je určena pro promítání 

přírodovědeckých filmů. V nabídce najdeme: Tajemní vorvani, Cesty tuňáčích hejn, 

Ohroţení ţraloci aj. Tuto moţnost, lze pro třídu vyuţít pouze po předchozí domluvě.    

Do programu exkurze můţeme vybrat z nabídky Mořského světa. Jedná se 

například o krmení ţraloků, krmení rejnoků z rukou potápěče, noční prohlídka 

s průvodcem, která se však hodí pro vyšší stupeň střední školy. 
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6  Návrhy exkurzí na téma ryb a rybovitých obratlovců: 

6.1  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

 

Kontakt 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7  

www.zoopraha.cz 

 

Informace: 

V praţské zoo můţeme ryby najít nejen v akvarií, ale i v bazénech. Celkem 

uvádí praţská zoo, ţe má 1009 rybích jedinců, 60 druhů. Asi nejlépe je moţno ryby 

vidět v akváriích v pavilónu Indonéská dţungle. Pavilon nazvaný Indonéská dţungle 

zavede návštěvníka do tropického deštného lesa a mangrovů jihovýchodní Asie. Má 

podobu obrovského skleníku zapuštěného částečně pod úroveň terénu a jedinou 

bariérou mezi návštěvníky a zvířaty jsou uvnitř vodní plochy a jiţ zmiňovaná akvária.   

 

6.2  Zoologická zahrada Brno 

 

Kontakt:  

Stálá akvarijní výstava, Radnická 6, 602 00 Brno  

www.zoobrno.cz/o-nas/stala-akvarijni-vystava/ 

 

Informace: 

Stálá akvarijní výstava Zoo Brno je výjimečná uţ tím, ţe relativně na malém 

prostoru (cca 76 m
2
) představuje v centru města v 65 nádrţích početné zástupce 

mořských i sladkovodních ryb a rostlin, některých obojţivelníků, plazů a členovců  

téměř z celého světa. 
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Na konci roku 2009 bylo chováno 776 zvířat z toho 2 paryby 1 druhu, 661 ryb 

81 druhů, z toho 561 jedinců 74 druhů sladkovodních a 10 jedinců 7 druhů mořských. 

 

6.3  Akvárium Malawi 

 

Kontakt: 

Akvárium Malawi, Zámek 2, 691 44 Lednice 

www.akvariummalawi.cz 

 

Informace: 

Akvárium Malawi se nachází na zámku v Lednici na Moravě. Na ploše 360m
2
 je 

umístěna expozice akvárií o celkové kapacitě 40 000 litrů vody. V akváriích je moţno 

zhlédnout téměř celý vodní svět, a to Afrikou počínaje, Jiţní Amerikou a Indonésií 

konče. V jednotlivých nádrţích lze pozorovat faunu největších afrických jezer Malawi a 

Tanganjika, jihoamerické sumce nebo dravé pirani. 

          V mořských akváriích lze pozorovat pestrobarevný svět mořských korálových 

ryb, bezobratlých ţivočichů, murénu, rejnoky, smrtelně jedovaté perutýny a desítky 

dalších ţivočichů z fascinujícího světa pod vodou. Za zmínku stojí i terárium s několika 

druhy vodních ţelv. 

 

6.4  WOA – World of animals  

 

Kontakt:   

Černá louka 3189, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava (Pavilon Z)                                                  

www.akvarium-ostrava.cz 

 

 

http://www.akvariummalawi.cz/


 97 

Informace: 

Mořské akvárium Ostrava nabízí stálou expozici mořské a sladkovodní fauny a 

flory. Seznámíte se s obyvateli oceánu, také s plazy z Afriky a opičkami z Jiţní 

Ameriky. 

Můţete zde vidět mnoho ţivočichů jako je například ţralok útesový černocípý 

(Carcharhinus melanopterus), bodlok ţlutý (Zebrasoma flavescens), perutýn ohnivý 

(Pterois volitans), piraně (colosoma sp.) , také ţelvy kajmanky a karety, je zde i 

krokodýl nilský (Crocodylus niloticus). Chloubou WOA jsou opice kosman zakrslý 

(Callithrix pygmaea), Tamarín pinčí (Saguinus oedipus) a mnoho dalších. 

 

6.5  Obří akvarium 

 

Kontakt: 

Baarova ulice 1663 / 10, Hradec Králové 2, 500 02 

www.obriakvarium.cz 

Informace: 

V Obřím akváriu máte jedinečnou moţnost zhlédnout část tropické přírody Jiţní 

a Střední Ameriky. V první části prohlídky, nazvané AVE NATURA, si můţete 

prohlédnout stále obměňovanou výstavu exponátů, která se aktuálně skládá z unikátní 

sbírky lebek exotických ryb. 

Ve druhé části prohlídky se ocitnete v deštném pralese, kde můţete sami na sobě 

poznat co obnáší pobyt v tropech. Dojem deštného pralesa umocňuje občasný tropický 

déšť či uměle připravovaná mlha. Zde jsou rostliny jako jsou orchideje, bromelie a 

tillandsie v obdivuhodné tvarové i barevné rozmanitosti ve více neţ 150 druzích a 

odrůdách. 

Po průchodu pralesem se ocitnete na dně sladkovodní tropické tůně se 

společenstvím ryb Jiţní a Střední Ameriky. Ţije zde přes 40 druhů ryb v celkovém 

počtu okolo 500 kusů a tisíce mláďat. Kromě ryb, které můţete znát ze svých akvárií, 

zde najdete opravdové rarity. Nejvíce druhů ryb patří do čeledi Cichlidae. Tyto dravé 

http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e02
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e02
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e02
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e12
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e14
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e14
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e14
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e03
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e19
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e18
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e18
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e18
http://www.akvarium-ostrava.cz/expo.php?cln=e17
http://www.obriakvarium.cz/
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ryby úspěšně odchovávají své potomstvo i v tropické tůni. Spatřit můţete například 

mohutné přísavné krunýřovce, v ţádném případě nelze přehlédnout aţ 90 cm dlouhé 

ryby rodu Colossoma z čeledi Serrasalmidae váţící aţ 23 kg. Celkový objem výstavní 

nádrţe činí 130 000 l vody, coţ znamená hmotnost 130 tun, coţ znamená pro 

zajímavost odpovídá hmotnosti 40 slonů. Akvárium je 5 m dlouhé, a 8 m široké. Výška 

hladiny ode dna je 4,8 m. Pohled ze dna tůně umoţňuje tunel z akrylátového skla o 

tloušťce 6,5 cm speciálně dovezený aţ z dalekého Japonska.  

 

6.6  Akvárium Orlík 

Kontakt: 

Zámek Orlík nad Vltavou, 398 07, Orlík nad Vltavou 

www.icpisek.cz 

Informace: 

Výstavní expozice obsahuje několik desítek akvárií se ţivými sladkovodními 

(studenovodními) rybami. Nachází se v areálu zámku Orlík. Součástí akvária je stálá 

expozice "Ztracená řeka". 

 

6.7  Zoologická zahrad Olomouc – Svatý Kopeček  

 

Kontakt: 

Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček 779 00 

www.zoo-olomouc.cz 

Informace: 

V roce 2003 byla zahájena stavba velkého mořského akvária o objemu 42 000 l. 

Nádrţ ledvinovitého tvaru je 9 metrů dlouhá, 3,5 m široká a 1,5 m hluboká. Ţijí zde dva 

ţraloci černoploutví, jeden ţralok lagunový a přes sto různých korálových ryb. 

Například klaun očkatý (Amphiprion ocellaris), bodlok prouţkovaný (Acanthurus 

lineatus, Perutýn ohnivý (Pterois volitans), piraňa Nattererova (Pygocentrus nattereri) a 

mnoho dalších.  

http://www.icpisek.cz/docs/cz/kmo55.xml
http://www.zoo-olomouc.cz/
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7  Výuková prezentace – Člověk a ryby 

 Vytvořila jsem dvě výukové prezentace (viz přiloţené CD). První s názvem 

„Člověk a ryby pro ZŠ“, určenou pro ţáky 7. tříd základní školy. Druhá prezentace se 

jmenuje „Člověk a ryby pro SŠ“, která je určena druhému ročníku střední školy či 

gymnázia. Je to doplňková prezentace k učivu ryb a rybovitých obratlovců, aby si 

studenti uvědomili, kde všude se mohou setkat s motivem, ţivočichem či jiným 

předmětem ve tvaru ryby. 

Nauka o mihulích, parybách a rybách (= ichtyologie ) je také součástí 

přírodopisu na základních školách a biologie na středních školách a gymnáziích. 

Prostor, který je této tématice věnován, nebývá příliš velký (Hanel a Andreska 2007). 

Souvislosti mezi člověkem a rybami můţeme vidět hned z několika hledisek. Například 

ryby jsou nepostradatelnou sloţkou gastronomie. Nebo také některé kultury uctívají kult 

symbolu ryby. Také večerní obloha plná hvězd nabízí symbol ryby v podobě souhvězdí. 

A dále jsou tady tolik oblíbené záliby, kde se setkává člověk s ţivočišnou říší, jako 

rybářství, akvaristika a v neposlední řadě i potápění. Ryby či paryby se také staly 

oblíbeným tématem pro známé filmové reţiséry.  

Jiţ od starověku jsou ryby a mihule zdrojem obţivy, ať syrové či tepelně 

opracované. Obecně jsou ryby důleţitou sloţkou potravy hlavně díky rozmanitosti 

druhů, které jsou adaptovány na ţivot ve sladké nebo slané vodě, či na jeho kombinaci 

v těchto prostředích. 

Mnoho světových kuchyní pracuje s rybím masem. Syrové rybí maso slouţí také 

jako přísada do sushi (www.sushi.cz). Jikry (vajíčka) můţeme dostat v podobě kaviáru 

v různých koutech světa. Tzv. pravý kaviár je z jeseterových ryb 

(http://clanky.vareni.cz/kaviar/). Také k české tradiční kuchyni patří rybí maso. Kapra 

obecného, který bývá tradičně servírovaný obalovaný a smaţený, známe především jako 

součást české vánoční tabule.  

K propagaci širšího konzumace kapřího masa u nás stojí za zmínku tradiční 

prestiţní kulinářská akce Český kapr. Hlavním úkolem této soutěţe, která se koná ve 

Zvíkovském Podhradí, je zpracování kapra a jeho zařazení do jídelníčku v odpovídající 

podobě moderního pokrmu. Toto je pěkný příklad současného světového trendu 
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gastronomie, tedy návratu k regionální kuchyni zaloţené na místních surovinách 

(Paulus 2010).    

Za nejchutnější sladkovodní ryby jsou povaţováni pstruh, candát, štika a losos. 

Jejich maso je jemné, chutné a má vybrané aroma (Sláma 2006).   

Rybí maso má v našem jídelníčku zcela nezastupitelnou hodnotu. Je dieteticky 

velmi hodnotnou potravinou, je velmi dobře stravitelné, má vysoký obsah vitamínů (A, 

D a E), a dále vysoký obsah významných prvků (I, Ca, P, K, F, Se, Zn, Fe, Cu). 

Produktem z ryb je také rybí olej, který má také vysokou výţivovou hodnotu (prevence 

kardiovaskulárních chorob), ale příznivě ovlivňuje i vysoký krevní tlak a sniţuje 

vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Byly také prokázány pozitivní účinky na 

aterosklerózu, některá nádorová onemocnění, alergie, některé typy depresí, poruch 

chování, koţní onemocnění, záněty i astma (Světová a Derré 2007) 

Mořské ryby obsahují ve srovnání se sladkovodními mnohonásobně vyšší 

mnoţství jódu (sladkovodní úhoř - sleď - treska: 4 - 50 - 200 µg/100 g  masa). Jód 

obsaţený v rybím mase podporuje činnost štítné ţlázy, tuk z mořských ryb sniţuje 

hladinu cholesterolu v krvi, omezuje nebezpečí srdečního infarktu, působí proti vzniku 

cévních trombů, stabilizuje krevní tlak, příznivě ovlivňuje léčbu sklerózy, působí proti 

oběhovým nemocem, zmírňuje příznaky revmatických potíţí, díky selenu má 

protinádorový účinek, příznivě působí na pleť a zvyšuje lesk vlasů (Světová a Derré 

2007). 

Celková průměrná roční spotřeba rybího masa v České republice na jednoho 

obyvatele je kolem 5,5 kg. I přes vnitrokontinentální polohu naší republiky zde 

dominuje spotřeba mořských druhů, která přesahuje 4 kg. Sladkovodních tuzemských 

ryb zkonzumuje průměrný občan ČR 1,42 kg (NSP 2006, str. 4-5). V zemích Evropské 

unie je to 11 kg/obyvatel/rok (Ţeníšková a kol. 2009).  

Ryby jsou i významné symboly v kultuře. Uţ ve starém Egyptě lidé uctívali 

ryby, dokladem toho jsou nástěnné malby v jeskyních. Ryba je také symbol Krista 

(věřící, kteří se rodí v Kristu Jeţíši jako ryby v křestní vodě k ţivotu v Milosti). Rybí 

maso a olej lidé také dříve pouţívali jako lék proti různým nemocem. Známý je kult 

ţraloků (často ţraloci představovali dobré síly), Malgašové povaţují ţraloky za své 

předky (neloví je a uctívají je). Amulety z ryb chránící před neštěstím (rybí kostičky) 

(Dimitrijev 1990). 
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Astrologie je obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením 

kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, také 

jinak hvězdopravectví ( www.slovnik-cizich-slov.cz). 

Rozsáhlé, ale nevýrazné souhvězdí představuje dvě ryby, které jsou spojeny 

stuhou. Najdeme je pod Pegasem a Andromedou. Leţí daleko od pásu mléčné dráhy a 

pro amatérské pozorovatele vybavené dalekohledy se zde nabízí zejména několik 

dvojhvězd a slabších galaxií (www.hvezdnouoblohou.wz.cz/ryby.php).  

Ryby jsou jedním ze znamení zvěrokruhu. Lidé narozeni v období mezi 21.2. a 

20.3. mívají charakteristické společné vlastnosti.  Reaguje především na citové vjemy a 

pohybuje se na vlnách oceánu citů prostě jako ryba ve vodě. Ryba je citlivější neţ 

kdokoli jiný ohledně nálad a vnějších vjemů. Je-li okolí klidné a příjemné, ryba je 

šťastná, spokojená, dokonce i rozpustile veselá. Ale je-li nálada kolem nervózní, štvavá 

nebo plná nenávisti, ryba zcela ztrácí nad sebou vládu. Ale přesto i tam, kde vládne 

nedorozumění a neštěstí, má ryba touhu pomoci. Ryby jdou tiše svou cestou a nejsou 

svými bliţními příliš ceněny, protoţe se samy povaţují za "nevhodné". Pravou podstatu 

ryb poznáme aţ v nouzi. Ryba je totiţ ve svém ţivlu můţe-li o někoho pečovat a těšit se 

na něj. Ryby se zřídka odváţí ţít tak, jak cítí. Ryba se musí odevzdat zcela sama sobě a 

ne druhému člověku, jedině pak nalezne sebe. Proto je pro ni důleţité přemýšlet a 

hodnotit s kým se stýká (www.zverokruh.cz/charakteristika-znameni/Ryby).  

V tomto období se narodilo mnoho známých osobností. Mezi české osobnosti 

patří zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková, úspěšný reţisér Jiří Menzel. Ze světových 

osobností je to například modelka Cindy Crawford, známý americké herec Bruce Willis, 

vědec a fyzik Albert Einstein a mnoho dalších 

(www.zdroj.cz/horoskopy/znameni/#ryby). 

 

Rybářství je zálibou i sportem mnoha lidí. Je však potřeba znát několik 

důleţitých pravidel a zákonů, bez kterých rybaření nelze provozovat. Kromě ryb, které 

mají určitou dobu hájení a nesmí se v té době chytat, jsou i ryby celoročně hájené (např. 

losos obecný). Pod tuto ochranu spadají i všechny původní druhy raků, perlorodka říční, 

škeble, velevrubi, všechny druhy mihulí a také obojţivelníků (Sláma 2006, § 13 

odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.). 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/
http://www.zverokruh.cz/charakteristika-znameni/Ryby
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Rybářský lístek je nesporně nejdůleţitějším dokladem rybáře. Rybářský lístek je 

osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§ 13 odst. 7 zák. č. 

99/2004). Tento doklad vydává obec s rozšířenou působností příslušnou podle místa 

bydliště ţadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.). Rybářský lístek je vydán na základě 

úspěšného absolvování testu v místní organizaci Českého rybářského svazu. Děti do 

patnácti let předkládají spolu s ţádostí i souhlas oprávněného zástupce. Po úspěšném 

absolvování testu, vyplněné ţádosti a zaplacení správního poplatku, vydá obec rybářský 

lístek a členskou legitimaci. Po splnění všech těchto kroků si můţe ţadatel u své místní 

organizace koupit povolenku k lovu ryb na mimo-pstruhové nebo pstruhové rybářské 

revíry (Sláma 2006). 

Kromě rybářského lístku a povolenky, potřebuje rybář vybavení. Existuje 

spousta prodejen, kde lze nakoupit vše od prutu aţ po návnadu ( www.rybarske-

centrum.cz/). 

Český rybářský svaz provozuje i sportovní činnost či odvětví, kde se zájemci 

mohou zaregistrovat (www.rybsvaz.cz). 

Velmi populárním a úspěšným českým rybářem je bezesporu Jakub Vágner 

(www.jakubvagner.cz), ze zahraničních rybářů pak například australský rodák Rex 

James Hunt ( www.rexhunt.com.au).     

Některé druhy ryb si člověk zvykl chovat i pro své potěšení. Akvaristika je dnes 

velmi rozšířeným koníčkem, ale i estetickou a dekorativní záleţitostí. Do akvárií se 

vysazují různé vodní rostliny a pořizují se do nich různé druhy akvarijních ryb. 

Například jsou to ryby z čeledi: ţivorodkovití (Poeciliidae), vrubozobcovití (Cichlidae), 

tetrovití (Characidae), kaprovití (Cyprinidae) atd.  

Akvárium si třeba můţe zaloţit i školní třída. Ve školním akváriu lze jako 

doplněk výuky demonstrovat a pozorovat různé jevy a chování ţivočichů.   Další 

příleţitostí, jak vidět akvárium, je moţnost navštívit některé z veřejně přístupných. 

Jedním z takových je například praţský Mořský svět na Výstavišti v Holešovicích 

(morskysvet.cz), nebo také ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou (www.zoo-ohrada.cz). 

Další moţnosti jsou exkurze, viz kapitola exkurze.    

 

Potápění, ale i šnorchlování jsou dnes velmi vyhledávanými rekreačními 

činnostmi, ale jsou především sportem. Pro oba tyto sporty je velmi důleţité základní 

http://www.rybsvaz.cz/
http://www.jakubvagner.cz/
http://www.zoo-ohrada.cz/
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vybavení, které je samozřejmě pro potápění finančně mnohem náročnější, vzhledem 

k sestupům do větších hloubek. Potápění a šnorchlování není jen zábava, je potřeba mít 

na paměti, ţe voda je ţivel, který skrývá mnoho ţivotně nebezpečných nástrah. 

Šnorchlovat se můţe vydat kaţdý, ale potápět se lze pouze za doprovodu instruktora 

nebo je potřeba absolvovat několik cvičných ponorů, a získat tak potápěčské zkoušky 

(www.potapeni.cz).  Na vhodných místech lze pozorovat ryby v jejich přirozeném 

prostředí.  

Se světem vodních ţivočichů se setkáváme i v kinematografii. Například je to 

nezapomenutelný kultovní thriller o třítunovém zabijáckém ţralokovi, celovečerní film 

,,Čelisti“ od reţiséra Stevena Spielberga, který zaznamenal ve své době obrovský 

úspěch (www.csfd.cz) a vynutil si i několik pokračování.  

 V České republice pak do světa ryb a rybích obratlovců láká diváka uţ zmíněný 

populární rybář Jakub Vágner. Jakub cestuje za rybami a dobrodruţstvím téměř do 

všech koutů světa. Jeho expedice většinou směřují do odlehlých, mnohdy i málo 

probádaných oblastí naší planety (www.jakubvagner.cz). Centrum tvorby pro děti a 

mládeţ České televize připravilo pro mladé diváky pořad „S Jakubem na rybách“ 

(www.ceskatelevize.cz). Nyní natáčí vlastní seriál pro televizní kanál National 

Geographic Channel.  

Textilní průmysl v minulosti vyuţíval rybí šupiny k pošívání svršků. Můţeme 

však objevit i boty pokryté rybími šupinami (O´Keefe, 2008). 

 

Také potravinářský průmysl nezůstává pozadu. Bonbony ve tvaru ryb má 

například ve svém portfoliu firma Jojo, prodávají tzv. kyselé rybičky 

(www.jojoklub.cz).  

Ryba se stala námětem mnoha firem, které vyrábějí šperky. Jednou z nich je 

například firma Swarowski, která ze svých krystalů dělá šperky i dekorativní sošky. 

Mnoho z nich je právě ve tvaru ryby (www.swarovski.com). 

Na významných malířských dílech se objevují také motivy ryb. Známý je 

například obraz od E. Maneta s názvem „Still life with fish“.  

Malá obec Zadní Třebaň se rozkládá v údolí řeky Berounky, na jejím pravém 

břehu, 4 km po proudu řeky pod hradem Karlštejnem a asi 20 km nad Prahou na samém 

okraji Berounského okresu. Patří ještě do rozsáhlého rekreačního území Českého krasu. 

http://www.csfd.cz/
http://www.jakubvagner.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.slovart.cz/vyhledavani.html?page_id=9532&where=author&string=Linda+O%C2%B4Keefe
http://www.jojoklub.cz/
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A protoţe tato obec byla uţ v dávné minulosti povaţována za obec rybářskou, dne 12.7. 

1999 obdrţela Zadní Třebaň právo uţívat obecní znak a prapor, kde jsou znázorněny 

dvě ryby proti sobě (www.zadnitreban.cz). Existuje ale více příkladů, kde se 

v městských erbech objevuje motiv ryby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zadnitreban.cz/
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8  Diskuse 

 Při analýze učebnic mě překvapilo, jaké mnoţství, především učebnic pro 

základní školy a niţší gymnázia, se na našem trhu objevuje. Zorientovat se v nich je  

velmi obtíţné. Z vlastní zkušenosti vím, ţe při přípravě na hodinu učitel pouţije mnoho 

učebnic, atlasů i jiné literatury, aby co nejlépe sestavil vyučovací hodinu. Učiteli by 

tedy rozhodně usnadnilo, kdyby autoři nových učebních materiálů akceptovali poslední 

poznatky v názvosloví a taxonomii, případně si správné názvy ověřili u ichtyologů a 

jiných odborníků. Jak jsem zjistila, učebnic pro střední školy a gymnázia je výrazně 

méně, neţ učebnic pro školy základní. Orientace pak v nich není tak sloţitá, jako u těch 

pro základní školy. Největším rozdílem je skutečnost, ţe na střední škole bývá učebnice 

studentům pouze doporučena, a pořizují si ji pro většinu škol sami. 

 Zjistila jsem, ţe pokud porovnáme výběr jednotlivých druhů v Zippeho učebnici, 

která pochází z roku 1861, s výběrem druhů v novodobých učebnicích, tak  je patrné, ţe 

se příliš nezměnil. Výběr druhů v analyzovaných učebnicích je přibliţně stejný, tedy 

příliš se nemění.  Nově se v nich objevují dílčí informace o druzích, které u nás nejsou 

původní (např. tolstolobik, amur). Nyní se v obchodech a restauracích objevují ryby, 

které v učebnicích nenajdeme. Při srovnání statistik průměrných úlovků ČRS (viz 

příloha č. 4) s četností názvů ryb v učebnicích, je patrno, ţe nejvíce ulovených ryb 

odpovídá nejvíce frekventovaným názvům v učebnicích. Vzhledem k tomu, ţe tento 

průměr je publikován za posledních deset let, je zřejmé, ţe aktuální stav se příliš 

nemění, tedy v učebnicích jsou uvedeny stále stejné druhy.  První hypotéza H1 je 

tímto vyvrácena. 

Při analýze učebnic jsem se setkala s mnoha různými názvy ryb a rybovitých 

obratlovců. Názvy byly velmi často nejednotné a nepřesné. Proto jsem vytvořila tabulku 

druhů, které se vyskytují v učebnicích s českým a vědeckým názvem (sjednoceno podle 

současných platných názvů uvedených v monografiích Hanela a Nováka 2000, 2001, 

2002, 2004, 2005, 2007). Do posledního sloupce tabulky jsem vepsala synonyma, která 

se v učebnicích nejčastěji vyskytují. Tento seznam by mohl být pouţit i autory nových 

učebnic. Druhá hypotéza H2 byla vyvrácena. 

Pro analýzu jsem zvolila 11 učebnic pro základní školy a niţší gymnázia. 

Srovnávala jsem kapitoly, které se věnují tématu ryb a rybovitých obratlovců. 
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Porovnávala jsem je z hlediska didaktické vybavenosti, kde se nejlépe projevil 

novodobý trend názornosti ve výuce. Tedy čím je kniha novější, tím je doplněna více 

obrázky a grafy (viz kapitola didaktická vybavenost kapitol).  Je zajímavé sledovat, jak 

se v učebnicích stále více vyskytuje doplňkové učivo a náměty pro další studium, které 

vede ţáky k větší samostatnosti. 

 Dále jsem analyzované učebnice pro základní školy a niţší gymnázia (11) a 

učebnice pro střední školy a gymnázia (5) porovnala z hlediska četnosti názvů ryb a 

rybovitých obratlovců. V analyzovaných učebnicích pro základní školy a niţší 

gymnázia je uvedeno 64 druhů mihulí, paryb a ryb sladkovodních i mořských, 

v učebnicích pro střední školy a gymnázia je pak uvedeno 85 druhů sliznatek, mihulí, 

paryb a ryb sladkovodních i mořských. Výčet druhů je v učebnicích pro střední školy a 

gymnázia sice vyšší, ale dle mého názoru by v nich mělo být uvedeno ještě mnohem 

více druhů neţ v učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia.  

Výčet druhů se shoduje v 50 druzích (viz příloha č 1). Dokonce v učebnicích pro 

základní školy je 14 druhů, které se v učebnicích pro střední školy a gymnázia 

nevyskytují vůbec. Naopak v učebnicích pro střední školy a gymnázia je uvedeno 35 

druhů, které se v učebnicích pro základní školy vůbec neobjevují. 

Celkově bylo ve všech sledovaných učebnicích (n=16) zaregistrováno 101 druhů 

ryb a rybovitých obratlovců. Nejčastěji uváděnými druhy jsou kapr obecný (Cyprinus 

carpio), lín obecný (Tinca tinca),štika obecná (Esox lucius), pstruh obecný (Salmo 

trutta), okoun říční (Perca fluviatilis). To zcela odpovídá jejich popularitě (sportovní 

rybolov, rybníkářství) a jejich vyuţití (gastronomie). Domnívám se, ţe v učebnicích, 

které budou vydány, by měly být uvedeny i další známé druhy ryb, např. úhoř říční 

(Anguilla anguilla), klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) a mnoho dalších, s kterými se 

setkáváme v populárně naučné literatuře a přírodovědeckých filmech.  Počet druhů ryb 

uvedených jak v učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia, tak ve středoškolských 

učebnicích povaţuji za nedostatečný.  

V učebnicích pro střední školy je uvedeno 35 druhů, které se v učebnicích pro 

základní školy nevyskytují vůbec. V učebnicích jsou zmiňovány stejné druhy pouze 

v 50 ze 101 druhů. 

Průměrný počet pojmenovaných druhů v učebnicích pro základní školy a niţší 

gymnázia je 24. Průměrný počet pojmenovaných druhů v učebnicích pro střední školy a 
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gymnázia je 48.  Počet druhů je tedy v učebnici pro střední školy dvojnásobný. Tímto 

byla vyvrácena i třetí hypotéza H3. 

Příklad pro srovnání. Ve vysokoškolské učebnici Gaislera a Zimy (2007)  je  

zmíněno 160 taxonů (rodů nebo druhů) paryb a ryb sladkovodních i mořských. Tento 

údaj obsahuje i rody. Ve své práci jsem pracovala pouze s celými názvy (pokud byl 

uveden rod i druh).  Pokud se vyskytuje na našem území více druhů  téhoţ rodu, měl by 

se vţdy uvádět celý název (rodový a druhový).  Tedy např. rodový název candát nestačí, 

na našem území se vyskytují dva druhy candátů: candát obecný (Sander lucioperca) a 

candát východní (Sander volgensis).     

 

Také mě zajímaly znalosti ţáků o tématu ryb a rybovitých obratlovců na druhém 

stupni základních škol. Průměrné výsledky ukázaly, ţe ţáci 7. tříd, kde je látka 

probírána, dopadli nejlépe. Průměrný počet bodů na jednoho ţáka byl ve třech 7. třídách 

18, 1; 20,2;17,8 (maximálně počet bodů 32+1 bonusový). Třídy, které ještě učivo na 

druhém stupni neprobraly, dosahovaly niţšího počtu bodů (9,3; 15,4; 11,5). U 8. a 9. 

tříd je vidět sestupná tendence znalostí. V 8. třídách dosahovali ţáci průměrného počtu 

bodů 15,5; 21.  Ţáci 9. tříd dosahovali průměrně 12,2 a 16 bodů.  

Jako doplňkové učivo jsem vytvořila prezentaci s názvem „Člověk a ryby “. 

Prezentace je určena učitelům jako doplněk k základnímu učivu. Domnívám se, ţe po 

zhlédnutí této prezentace si ţáci a studenti si ryby a rybovité obratlovce lépe 

zapamatují. 
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9 Závěr  

 Analýza učebnic (n = 16) potvrdila předpoklad nepřesných a nesjednocených 

názvů ryb a rybovitých obratlovců a lze předpokládat, ţe tento stav můţe opakovat i 

v dalších učebnicích. Autoři nových učebnic by měli akceptovat poslední poznatky 

v názvosloví a taxonomii ryb a rybovitých obratlovců, které se pochopitelně nejdříve 

objeví ve vysokoškolských učebnicích a pak teprve v učebnicích pro niţší stupně. 

Správné názvy by si měli autoři ověřit u ichtyologů či v nejnovější odborné literatuře. 

Počet druhů v učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia je v průměru 24 druhů 

v jedné učebnici s minimálním počtem 6 druhů a s maximálně 48 druhů. Počet druhů 

v učebnicích pro střední školy a gymnázia je v průměru 48 druhů v jedné učebnici 

s minimálním počtem 23 druhů a s maximálním počtem druhů 72 druhů. Výběr 

základních druhů, které by měly reprezentovat a představit učenou látku o rybách a 

rybovitých obratlovcích zůstává v čase bez velkých rozdílů (nejstarší učebnice je z roku, 

nejnovější z roku 1861). Výčet nejznámějších druhů (s ohledem na geografickou polohu 

našeho státu) je doplňován o druhy celosvětové (s ohledem na zajímavosti biologie či 

tělesné stavby) a vyuţívané v rybníkářství a chovatelství (akvakultury, akvaristika) a 

také v gastronomii. Lze očekávat, ţe metodicky základní druhy (sladkovodní: kapr, 

štika, sumec atd., mořské: treska, sardinka, sleď aj.) budou zmiňovány i nadále 

v obdobném výčtu a budou doplňovány o vybrané druhy, které budou v centru zájmu 

sportovních rybářů, gastronomů a akvaristů.  Počty druhů uváděných v učebnicích pro 

ZŠ a SŠ lze povaţovat za dostatečné.   

   Díky překladům zahraničních populárně naučných knih a přírodovědným 

filmům se k nám dostávají informace o mnoha dalších exotických druzích, které uţ se 

v základních učebnicích nemohou objevit. Stejně tak se objevuje v televizi mnoho 

kuchařských pořadů, kde slyšíme často názvy ryb, které neznáme (někdy i s nesprávnou 

nomenklaturou). Zde je potřeba vyuţívat k výuce doplňkovou literaturu. Učitelé by měli 

důsledně dodrţovat platné názvosloví a měli by vědět i o častěji pouţívaných chybných 

názvech (či synonymech), aby se mohli v dané problematice správně orientovat.        

 Ze studia sledovaných učebnic je zřejmé, ţe didaktická vybavenost kapitol 

věnovaných rybám a rybovitým obratlovcům z pohledu názornosti stoupá, coţ se týká 

zejména kvalitních a názorných obrázků především v nejnovějších učebnicích pro 



 109 

základní školy a gymnázia. Verbální komponenty v příslušných kapitolách textu pak 

dosahovaly mnohem niţších hodnot neţ obrazové komponenty. Autoři tak jednoznačně 

preferují význam doplňkových obrazových příloh.  

Na základě zjištěné klesající tendence znalostí ryb a rybovitých obratlovců na 

druhém stupni základní školy jsem vytvořila doplňkovou prezentaci, která by měla 

pomoci toto téma ţákům a studentům přiblíţit a lépe si ho zapamatovat.    

Téma ryb a rybovitých obratlovců můţe být také námětem školních exkurzí. 

Protoţe pocházím z Prahy, naplánovala jsem podrobněji exkurzi do Mořského světa 

v praţských Holešovicích. K této exkurzi jsem vytvořila pracovní listy vhodné pro 

základní i střední školy. Moţností, kam vyrazit na školní exkurzi je mnoho, tak jsem 

ještě vytvořila seznam zajímavých akvárií a zoologických zahrad v celé České 

republice.  
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Příloha č. 1 Abecední seznam druhů mihulí, sliznatek, ryb a paryb ve sledovaných 

učebnicích  pro základní školy (n= 11) a střední školy (n=5) 

 český název vědecký název ZŠ SŠ Celkem 

1. amur bílý Ctenopharyngodon idella x 2 2 

2. bahník americký Lepidosiren paradoxa 1 2 3 

3. bahník australský Neoceratodus forsteri 2 3 5 

4. 

bahník 

východoafrický 

Protopterus aethiopicus 

 x 2 2 

5. bahník západoafrický Protopterus annectens x 1 1 

6. bolen dravý Leuciscus aspius x 3 3 

    (dříve Aspius aspius)       

7. candát obecný Sander lucioperca 4 4 8 

8. cejn velký  Abramis brama 6 4 10 

9. cípal hlavatý Mugil cephalus x 1 1 

10. ďas mořský Lophius piscatorius x 1 1 

11. hladkoun psí Mustelus canis 1 x 1 

12. hlavatka podunajská Hucho hucho x 3 3 

13. hořavka duhová Rhodeus amarus x 2 2 

14. hrouzek obecný Gobio gobio 1 4 5 

15. chiméra podivná  Chimaera monstrosa x 1 1 

16. jehla hranatá Syngnathus acus x 1 1 

17. jelec tloušť Squalius cephalus  1 3 4 

    (dříve Leuciscus cephalus)        

18. jeseter malý Acipenser ruthenus 1 3 4 

19. jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii x 1 1 

20. jeseter velký Acipenser sturio 1 1 2 

21. jeţdík obecný Gymnocephalus cernua x 2 2 

22. pakambala velká Scophthalmus maximus  1 1 1 

    (=Psetta maxima)       

23. kapr obecný Cyprinus carpio 11 5 16 

24. kaproun obecný Amia calva x 1 1 

25. karas obecný Carassius carassius 5 2 7 

26. karas stříbřitý Carassius auratus (komplex) 1 x 1 

27. kladivoun bronzový Sphyrna lewini 1 x 1 

28. kladivoun obecný  Sphyrna zygaena 2 2 4 

29. koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus x 3 3 

30. koníček obecný Hippocampus hippocampus x 1 1 

31. koníček tečkovaný Hippocampus guttulatus 1 1 2 

32. latimérie podivná Latimeria chalumnae 5 5 10 
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 český název vědecký název ZŠ SŠ Celkem 

33. letoun měkkoploutvý Exocoetus volitans x 1 1 

34. lezoun indický Anabas testudinaceus x 1 1 

35. lín obecný Tinca tinca 11 5 16 

36. lipan podhorní Thymallus thymallus 3 3 3 

37. losos obecný Salmo salar 5 4 9 

38. máčka skvrnitá Scyliorhinus canicula 3 3 6 

39. makrela obecná Scomber scombrus 5 5 10 

40. manta atlantská  Manta birostris 3 1 4 

41. manta velká Mobula mobular 1 x 1 

43. mihule potoční Lampetra planeri 6 5 11 

44. mihuli říční Lampetra fluviatilis 2 2 4 

45. mník jednovousý Lota lota x 3 3 

46. mřenka mramorovaná Barbatula barbatula 1 2 3 

47. okoun říční Perca fluviatilis 9 5 14 

48. ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus x 2 2 

49. ostroun obecný  Squalus acanthias 3 1 3 

50. ouklej obecná Alburnus alburnus 1 2 3 

51. parejnok elektrický Torpedo marmorata 4 4 8 

52. parma obecná Barbus barbus 4 3 7 

53. paúhoř elektrický Electrophorus electricus x 1 1 

54. perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus 1 2 3 

55. pilonos japonský Pristiophorus japonicus x 1 1 

56. piloun mnohozubý  Pristis pectinata x 2 2 

57. piraňa tmavá Pygocentrus piraya x 1 1 

58. piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis x 3 3 

59. platýs bradavičnatý Platichthys flesus 2 2 4 

60. plotice obecná Rutilus rutilus 7 2 9 

61. podoustev říční Vimba vimba x 1 1 

62. pstruh duhový Oncorhynchus mykiss 2 3 5 

63. pstruh obecný Salmo trutta 10 4 14 

64. rejnok ostnatý Raja clavata 4 3 7 

65. rejnok trnitý Bathyraja spinosissima 1 x 1 

66. 

 

různozubec 

portjacksonský  

Heterodontus portusjacksoni 

 

x 

 

1 

 

1 

 

67. sardel obecná Engraulis encrasicolus x 1 1 

68. sardinka obecná Sardina pilchardus 5 4 9 

69. sekavec písečný Cobitis taenia x 1 1 

70. síh maréna Coregonus maraena x 1 1 

71. síh peleď Coregonus peled x 1 1 
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 český název vědecký název ZŠ SŠ Celkem 

72. siven americký Salvelinus fontinalis 1 x 1 

73. sleď obecný Clupea harengus 9 5 14 

74. sliznatka cizopasná Myxine glutinosa x 1 1 

75. slizoun pruhovaný Parablennius gattorugine 1 x 1 

76. slunečnice pestrá Lepomis gibbosus x 1 1 

77. slunka obecná Leucaspius delineatus 1 1 2 

78. střevle potoční Phoxinus phoxinus 2 2 4 

79. sumec velký Silurus glanis 9 5 13 

80. sumeček americký Ameiurus nebulosus 1 x 1 

81. šprot obecný Sprattus sprattus 1 2 3 

82. štika obecná Esox lucius 10 5 15 

83. tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix x 2 2 

84. treska obecná Gadus morhua 8 5 13 

85. trnucha modroskvrnná Taeniura lymma 1 x 1 

86. trnucha obecná Dasyatis pastinaca 1 2 3 

87. tuňák obecný Thunnus thynnus 6 x 6 

88. tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis 1 x 1 

89. úhoř říční  Anguilla anguilla 7 5 7 

90. vranka obecná Cottus gobio 1 3 4 

91. vyza velká Huso huso 1 5 6 

92. ţralok bílý  Carcharodon carcharias 4 4 8 

93. ţralok černoploutvý Carcharhinus melanopterus 1 x 1 

94. ţralok dlouhoploutvý Carcharhinus longimanus 1 x 1 

95. ţralok modravý Prionace glauca 1 1 2 

96. ţralok nosatý Lamma nasus 1 x 1 

97. ţralok obrovský Rhincodon typus 6 4 10 

98. ţralok šedý Hexanchus griseus x 1 1 

99. ţralok veliký Cetorhinus maximus x 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Příloha č. 2 Doporučené české názvy rybovitých obratlovců uvedených v 

učebnicích pro základní školy a niţší gymnázia 

  český název vědecký název česká synonyma 

  Třída: mihule  Cephalaspidomorphi   

1. mihule potoční Lampetra planeri   

2. mihuli říční Lampetra fluviatilis Okatice 

3. mihule mořská Petromyzon marinus Okatice 

  Třída: paryby  Chondrichthyes   

1. hladkoun psí Mustelus canis ţralok psí 

2. kladivoun bronzový Sphyrna lewili   

3. kladivoun obecný  Sphyrna zygaena ţralok kladivoun 

4. máčka skvrnitá Scyliorhinus canicula   

5. 

 

manta atlantská  

 

Manta birostris 

 

rejnok manta, rejnok 

obrovský  

6. manta velká Mobula mobular   

7. ostroun obecný  Squalus acanthias ostroun severní 

8. parejnok elektrický Torpedo marmorata   

9. rejnok ostnatý Raja clavata rejnok ostnitý 

10. rejnok trnitý Bathyraja spinosissima   

11. trnucha modroskvrnná Taeniura lymma   

12. trnucha obecná Dasyatis pastinaca   

13. ţralok bílý  Carcharodon carcharias ţralok lidoţravý 

14. ţralok černoploutvý 

Carcharhinus 

malenopterus   

15. ţralok dlouhoploutvý Carcharhinus langinus   

16. ţralok modravý Prionace glauca   

17. ţralok nosatý Lamma nasus ţralok sleďový 

18. ţralok obrovský Rhincodon typus   

  Třída: nozdratí  Sarcopterygii   

  
Podtřída: 

lalokoploutví  Coelacanthimorpha   

1. latimérie podivná Latimeria chalumnae   

  Podtřída: dvojdyšní  Dipnoi   

1. bahník americký Lepidosiren paradoxa   

2. bahník australský Neoceratodus forsteri   

  Třída: paprskoploutví  Actinopterygii   

  Podtřída: chrupavčití  Chondrostei   

  Řád: jeseteři  Acipenseriformes   

1. jeseter malý Acipenser ruthenus   

2. jeseter velký Acipenser sturio jeseter obecný 
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 český název vědecký název  česká synonyma 

  Řád: jeseteři  Acipenseriformes   

3. vyza velká Huso huso Bělucha 

  Podtřída: kostnatí  Neopterygii   

  Řád: holobřiší  Anguilliformes   

1. úhoř říční  Anguilla anguilla   

  Řád: ostnojazyční  Osteoglossiformes   

1. arapaima velká Arapaima gigas   

  Řád: bezostní  Clupeiformes   

1. 

 

sardel obecná 

 

Engraulis encrasicolus 

 

sardel, sardel 

ančovička 

2. sardinka obecná Sardina pilchardus Sardinka 

3. sleď obecný Clupea harengus   

4. šprot obecný Sprattus sprattus   

  Řád: máloostní  Cypriniformes   

1. amur bílý Ctenopharyngodon idella   

2. cejn velký  Abramis brama Praţma 

3. hrouzek obecný Gobio gobio   

4. jelec tloušť Squalius cephalus   

    dříve Leuciscus cephalus   

5. kapr obecný Cyprinus carpio   

6. karas obecný Carassius carassius   

7. karas stříbřitý 

Carassius auratus 

(komplex) kapr zlatý 

8. lín obecný Tinca tinca   

9. mřenka mramorovaná Barbatula barbatula   

10. ouklej obecná Alburnus alburnus Úkleje 

11. parma obecná Barbus barbus   

12. 

 

perlín ostrobřichý 

 

Scardinius 

erythrophthalmus   

13. plotice obecná Rutilus rutilus Bělice 

14. slunka obecná Leucaspius delineatus   

15. střevle potoční Phoxinus phoxinus   

16. 

 

tolstolobik bílý 

 

Hypophthalmichthys 

molitrix   

  Řád: sumci  Siluriformes   

1. sumec velký Silurus glanis sumec obecný 

2. sumeček americký Ameiurus nebulosus   

  Řád: štikotvaří  Esociformes   

1. štika obecná Esox lucius   
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 český název vědecký název  česká synonyma 

  Řád: lososotvární  Salmoniformes   

1. lipan podhorní Thymallus thymallus   

2. losos obecný Salmo salar   

3. pstruh duhový Oncorhynchus mykiss   

4. pstruh obecný Salmo trutta pstruh potoční 

5. siven americký Salvelinus fontinalis   

  Řád: hrdloploutví  Gadiformes   

1. treska obecná Gadus morhua   

  Řád: volnoostní  Syngnathiforrmes   

1. koníček tečkovaný Hippocampus guttulatus   

  Řád: ropušnicotvární  Scorpaeniformes   

1. perutýn ohnivý Pterois volitans   

2. vranka obecná Cottus gobio   

  Řád: ostnoploutví  Perciformes   

1. candát obecný Sander lucioperca   

2. klaun očkatý Amphiprion ocellaris   

3. makrela obecná Scomber scombrus   

4. okoun říční Perca fluviatilis   

5. platýs bradavičnatý Platichthys flesus   

6. slizoun pruhovaný Parablennius gattorugine   

7. tuňák obecný Thunnus thynnus   

8. tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis   

9. kambala velká Psetta maxima   

    

  Akvarijní ryby:     

  český název vědecký název česká synonyma 

1. skalára amazonská Pterophyllum scalare   

2. parmička čtyřpruhá Puntius tetrezona   

3. panceřníček zelený Corydoras aeneus   

4. ţivorodka duhová Poecilia reticulata paví očko 

5. tlamoun mosambický Oreochromis mosambicus   
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Příloha č. 3 Doporučené české názvy ryb a rybovitých obratlovců uvedených v 

učebnicích pro střední školy a gymnázia 

 

  český název vědecký název česká synonyma 

  Třída: sliznatky  Myxini   

1. sliznatka cizopasná Myxine glutinosa   

  Třída: mihule  Cephalaspidomorphi   

1. mihule potoční Lampetra planeri   

2. mihuli říční Lampetra fluviatilis   

3. mihule mořská Petromyzon marinus   

  Třída: paryby  Chondrichthyes   

1. chiméra podivná  Chimaera monstrosa chiméra hlavatá 

2. kladivoun obecný  Sphyrna zygaena Kladivoun 

3. máčka skvrnitá Scyliorhinus canicula   

4. manta atlantská  Manta birostris   

5. ostroun obecný  Squalus acanthias   

6. parejnok elektrický Torpedo marmorata   

7. pilonos japonský Pristiophorus japonicus   

8. piloun mnohozubý  Pristis pectinata piloun obecný 

9. rejnok ostnatý Raja clavata   

10. rejnok trnitý Bathyraja spinosissima   

11. 

 

různozubec 

portjacksonský  

Heterodontus 

portusjacksoni ţralok různozubý 

12. trnucha obecná Dasyatis pastinaca   

13. ţralok bílý  

Carcharodon 

carcharias ţralok lidoţravý 

14. ţralok modravý Prionace glauca   

15. ţralok obrovský Rhincodon typus 

ţralok obrovitý, ţralok 

velrybí 

16. ţralok šedý Hexanchus griseus   

17. ţralok veliký Cetorhinus maximus ţralok velký 

  Třída: nozdratí  Sarcopterygii   

  Podtřída: lalokoploutví  Coelacanthimorpha   

1. latimérie podivná Latimeria chalumnae   

  Podtřída: dvojdyšní  Dipnoi   

1. bahník americký Lepidosiren paradoxa   

2. bahník australský Neoceratodus forsteri   

3. bahník východoafrický Protopterus aethiopicus   

4. bahník západoafrický Protopterus annectens   
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  český název vědecký název česká synonyma 

  Třída: Paprskoploutví  Actinopterygii   

  Podtřída: chrupavčití  Chondrostei   

  Řád: jeseteři  Acipenseriformes   

1. jeseter malý Acipenser ruthenus   

2. jeseter ruský 

Acipenser 

gueldenstaedtii   

3. jeseter velký Acipenser sturio jeseter veliký 

  Řád: jeseteři  Acipenseriformes   

4. vyza velká Huso huso   

  Podtřída: kostnatí  Neopterygii   

  Řád: holobřiší  Anguilliformes   

1. paúhoř elektrický Electrophorus electricus   

2. úhoř říční  Anguilla anguilla   

  Řád: bezostní  Clupeiformes   

1. sardel obecná Engraulis encrasicolus sardel ančovička 

2. sardinka obecná Sardina pilchardus   

3. šprot obecný Sprattus sprattus   

4. sleď obecný Clupea harengus   

  Řád: kaprouni  Amiiformes   

1. kaproun obecný Amia calva   

  Řád: máloostní  Cypriniformes   

1. 

 

amur bílý 

 

Ctenopharyngodon 

idella   

2. bolen dravý Leuciscus aspik   

3. cejn velký  Abramis brama   

4. hořavka duhová Rhodeus amarus   

5. hrouzek obecný Gobio gobio   

6. jelec tloušť Squalius cephalus   

7. kapr obecný Cyprinus carpio   

8. karas obecný Carassius carassius   

9. lín obecný Tinca tinca   

10. mřenka mramorovaná Barbatula barbatula   

11. ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus   

12. ouklej obecná Alburnus alburnus   

13. parma obecná Barbus barbus   

14. 

 

perlín ostrobřichý 

 

Scardinius 

erythrophthalmus   

15. sekavec písečný Cobitis taenia   

16. piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis piskoř páskovaný 



 126 

  český název vědecký název česká synonyma 

17. plotice obecná Rutilus rutilus   

18. podoustev říční Vimba vimba   

19. slunka obecná Leucaspius delineatus slunka stříbřitá 

20. střevle potoční Phoxinus phoxinus   

21. 

 

tolstolobik bílý 

 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

tolstolobik obecný 

 

  Řád: sumci  Siluriformes   

1. sumec velký Silurus glanis   

  Řád: štikotvaří  Esociformes   

1. štika obecná Esox lucius   

  Řád: lososotvární  Salmoniformes   

1. hlavatka podunajská Hucho hucho   

2. lipan podhorní Thymallus thymallus   

3. losos obecný Salmo salar   

4. pstruh duhový Oncorhynchus mykiss pstruh americký duhový 

  Řád: lososotvární  Salmoniformes   

5. pstruh obecný Salmo trutta pstruh obecný - mořský 

6. síh maréna Coregonus maraena síh severní maréna 

7. síh peleď Coregonus peled   

  Řád: hrdloploutví  Gadiformes   

1. mník jednovousý Lota lota   

2. treska obecná Gadus morhua   

  Řád: ďasové   Lophiiformes   

1. ďas mořský Lophius piscatorius   

  Řád: cípalové   Mugiliformes   

1.  cípal hlavatý Mugil cephalus   

  Řád: jehlotvární  Beloniformes   

1. letoun měkkoploutvý Exocoetus volitans   

  Řád: volnoostní   Syngnathiforrmes   

1. koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus   

2. jehla hranatá Syngnathus acus jehla mořská 

3. koníček tečkovaný Hippocampus guttulatus koníček mořský 

4. 

 

koníček obecný 

 

Hippocampus 

hippocampus 

koníček mořský 

 

  Řád: ropušnicotvární  Scorpaeniformes   

1. vranka obecná Cottus gobio   

  Řád: ostnoploutví  Perciformes   

1. candát obecný Sander lucioperca   
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  český název vědecký název česká synonyma 

2. jeţdík obecný Gymnocephalus cernua   

3. makrela obecná Scomber scombrus   

4. lezoun indický Anabas testudinaceus   

5. okoun říční Perca fluviatilis   

6. kambala velká Psetta maxima   

7. platýs bradavičnatý Platichthys flesus   

8. pyskoun obrovský Cheilinus undulatus   

9. slunečnice pestrá Lepomis gibbosus   

10. tuňák obecný Thunnus thynnus   

  Řád: trnobřiší  Characiformes   

1. piraňa tmavá Pygocentrus piraya piraňa dravá 

    

 

 

    

  Akvarijní ryby:     

  český název vědecký název česká synonyma 

1. ţivorodka komáří Gambusia affinis    

2. ţivorodka duhová Poecilia reticulata paví očko 

3. mečovka zelená Xiphophorus helleri   

4. plata skvrnitá Xiphophorus maculatus   
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Příloha č. 4 

 

Tabulka č.– Průměr ulovených druhů ryb v období 1990-2009 podle ČRS 

(pstruhové i mimopstruhové pásmo) 

  Název latinský název uloveno kusů 

1. kapr obecný Cyprus carpio 1161823 

2. pstruh obecný Salmo trutta 131157 

3. okoun říční Perca fluvialis 114218 

4. pstruh duhový Oncorhynchus mykiss 87936 

5. štika obecná Esox lucius 69499 

6. candát obecný Stizostedion lucioperca 56233 

7. jelec tloušť Leuciscus cephalus 51998 

8. lín obecný Tinca tinca 46114 

9. karas obecný Carassius carassius 43502 

10. lipan podhorní Thymallus thymallus 35497 

11. úhoř říční Anguilla anguilla 32808 

12. amur bílý Ctenopharyngodon idella 21259 

13. podoustev říční Vimba vimba 12327 

14. ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus 11523 

15. siven americký Salvelinus fontinalis 11376 

16. parma obecná Barbus barbus 7765 

17. bolen dravý Aspius aspius 5507 

18. sumec velký Silurus glanis 3723 

19. síh maréna Coregonus maraena 1535 

20. mník jednovousý Lota lota 919 

21. 

 

tolstolobik obecný 

 

Hypophthalmichthys 

molitrix 705 
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Graf č. 13 – Průměrné úlovky sladkovodních ryb podle ČRS, nad 5.000 kusů 
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Příloha č. 5 

Učebnice č. 1 

Název učebnice: Přírodopis pro niţší reálné školy 

Autor: F.X.M.Zippe, J. Krejčík (překlad) 

Rok vydání: 1861 

Nakladatelství:  (nebylo k dispozici)   

Celkový počet stran: (nebyly k dispozici)    

Počet stran kapitoly: (nebyly k dispozici) 

V procentech: - 

Formát: A5 

Didaktická vybavenost I.: 25% 

Didaktická vybavenost II.: 20% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ne 

3. opakování (minulé látky aj.)      Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ne 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ne 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ne 

3. fotografie        Ne 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 

 

 

 

Foto není k 

dispozici 
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Učebnice č. 2 

Název učebnice: Zoologie 6, pro 6. Ročník základních devítiletých škol 

Autor: J. Roubal, K. Zima 

Rok vydání: 1979, 16. upravené vydání 

Nakladatelství:  SPN 

Celkový počet stran: 192 

Počet stran kapitoly: 15 

V procentech: 7,8 % 

Formát:  A5 

Didaktická vybavenost I.: 50% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ne 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ano 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ne 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ano 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ne 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 3 

Název učebnice: Přírodopis pro 6. Ročník ZŠ  

Autor: F. Vilček, E. išková, A. Altman, A. Korábová 

Rok vydání: 1989, 6. vydání 

Nakladatelství:  SPN 

ISBN 80-04-24075-5 

Celkový počet stran: 207 

Počet stran kapitoly: 11 

V procentech: 5,3 % 

Formát: netypický (větší A5) 

Didaktická vybavenost I.: 62,5% 

Didaktická vybavenost II.: 60% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ne 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ano 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ne 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 4 

Název učebnice: Přírodopis 7  

Autor: J. Jurčák, J. Froněk a kol. 

Rok vydání: 1998, 1.vydání 

Nakladatelství:  Prodos 

ISBN 80-7230-015-6 

Celkový počet stran: 144 

Počet stran kapitoly: 11 

V procentech: 7,6 % 

Formát: netypický (200x260 mm) 

Didaktická vybavenost I.: 50% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ne 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ano 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 5 

Název učebnice: Přírodopis 7, učebnice pro 7. ročník 

Autor: I. Havlík 

Rok vydání: 1999, 1. vydání 

Nakladatelství:  Nová škola 

ISBN 80-8560-798-0 

Celkový počet stran: 87 

Počet stran kapitoly: 5 

V procentech: 5,8 % 

Formát: netypický (větší A5) 

Didaktická vybavenost I.: 50% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)      Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ne 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ano 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 6 

Název učebnice: Přírodopis 2, pro 7. ročník ZŠ a niţší gymnázia 

Autor: V. Černík, V. Bičík, L. Bičíková, Z. Martinec 

Rok vydání: 1999, 1.vydání 

Nakladatelství: SPN 

ISBN 80-7235-069-2 

Celkový počet stran: 128 

Počet stran kapitoly: 4 

V procentech: 3,2 % 

Formát: A4 

Didaktická vybavenost I.: 62,5% 

Didaktická vybavenost II.: 60% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ne  

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ano 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost I. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ne 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 7 

Název učebnice: Ekologický přírodopis pro 6. ročník a niţší gymnázia 

Autor: D. Kvasničková, J. Jelínek, P. Pecina, J. Froněk, J. Cais 

Rok vydání: 2002, 3.přeprac, 

Nakladatelství: Fortuna 

ISBN 80-7168-783-9 

Celkový počet stran: 128 

Počet stran kapitoly: 3 

V procentech: 2,3 % 

Formát: A4 

Didaktická vybavenost I.: 37,5% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ne  

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ne 

6. poznámky a vysvětlivky       Ne 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 

 

 

 



 137 

Učebnice č. 8 

Název učebnice: Přírodopis II., pro 7. Ročník ZŠ 

Autor: L. J. Dobroruka, N. Gruntzerová, L. Havel, Z. Choloušková, T. Č. Kučera 

Rok vydání: 2003, 2. vydání 

Nakladatelství:  Scientia, s.r.o 

ISBN 80-7183-302-9 

Celkový počet stran: 151 

Počet stran kapitoly: 9 

V procentech: 6 % 

Formát: A4 

Didaktická vybavenost I.: 50% 

Didaktická vybavenost II.: 100% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)      Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ne 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ano 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ano 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 9 

Název učebnice: Přírodopis 7, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia  

Autor: V. Čabradová, F. Hasch, J.Sejpka, I. Vaněčková 

Rok vydání: 2005, 1.vydání 

Nakladatelství:  Fraus 

ISBN 80-7238-424-4 

Celkový počet stran: 128 

Počet stran kapitoly: 12 

V procentech: 9,4 % 

Formát: netypický (200x260 mm) 

Didaktická vybavenost I.: 75% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ano 

7. podtexty k vyobrazení       Ano 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 10 

Název učebnice: Přírodopis pro 7. Ročník a niţší stupeň víceletých gymnázií 

Autor: M. Maleninský, J. Novák, M. Švec, V. Toběrná 

Rok vydání: 2006, 1. vydání 

Nakladatelství:  Nakladatelství české geografické společnosti 

ISBN 80-86034-66-6 

Celkový počet stran: 128 

Počet stran kapitoly: 12 

V procentech: 9,4 % 

Formát: A4 

Didaktická vybavenost I.: 62,5% 

Didaktická vybavenost II.: 80% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)      Ne 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ano 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ne 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Učebnice č. 8 

Název učebnice: Přírodopis 7, pro základní školy, zoologie a botanika  

Autor: V. Černík, M. Hamerská, Z. Martinec, J. Vaněk 

Rok vydání: 2008, 1.vydání 

Nakladatelství:  SPN 

ISBN 80-735-387-3 

Celkový počet stran: 135 

Počet stran kapitoly: 7 

V procentech: 5,3 % 

Formát: A4 

Didaktická vybavenost I.: 75% 

Didaktická vybavenost II.: 100% 

 

Didaktická vybavenost I. - verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý        Ano 

2. výkladová text zpřehledněný (tabulky, schémata aj.)   Ano 

3. opakování (minulé látky aj.)       Ano 

4. shrnutí učiva (kapitola, lekce, otázky…)     Ano 

5. doplňující texty (dokumentační materiál, statistické tabulky,...)  Ano 

6. poznámky a vysvětlivky       Ano 

7. podtexty k vyobrazení       Ne 

8. slovníček pojmů, cizích slov aj.      Ne 

 

Didaktická vybavenost II. - obrazové komponenty 

1. umělecká ilustrace       Ano 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely, aj.)  Ano 

3. fotografie        Ano 

4. mapy, kartony, plánky, grafy, diagramy aj.   Ano 

5. obrazová prezentace       Ano 

(tj. pouţití nejméně jednoho odlišného druhu písma) 
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Příloha č. 6 

Test - Ryby a rybovití obratlovci      

Třída:     Pohlaví: 

 

1.  Jak se jmenuje ţivočich, který ţije v čistých vodách potoků a řek, v ČR velmi 

vzácně,  má hadovité tělo, v přední části těla má kruhovitá ústa a po obou stranách těla 

po sedmi malých otvorech. _____________________(rodový název) 

           (1bod) 

2. Zakrouţkuj správnou odpověď  

Srdce ryb       A. se skládá z jedné síně a jedné komory 

B. se skládá ze dvou siní a dvou komor 

C. není rozlišeno na síně a komory 

           (1 bod) 

3. Vyjmenuj ploutve, které můţeme u ryb najít? 

 

1. ______________________ 2. ____________________3._____________________ 

4._______________________5. ____________________6._______________(bonus) 

          (5+1 bod) 

 

4. Stručně napiš k čemu mají ryby plynový měchýř? 

 

           (1 bod) 

5. Napiš rodový název těchto ryb: 

 

A.__________________   B.__________________    C._________________ 

 
            

              (3 body) 

6. Doplň správně písmena A-F do textu, tak aby dával smysl. 

A. tření    B. spermie  C. mlíčí   D. jiker   E. jikernačka   F. mlíčák 

 

Samice (1.___________) vytváří obrovské mnoţství vajíček=2.____________.  

Při 3.__________ je vypouštějí do vody. Samec (4._____________) vypouští do vody 

hustou bílou tekutinu -5._________, které obsahuje samčí pohlavní buňky - 

6._____________.   

                                 (6 bodů) 
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7. Vyjmenuj 3 zástupce třídy paryby (rodový a druhový název). 

1. 

2. 

3.                                  (3 body) 

 

8. Doplň: 

Na obrázku je ________    _________, které někdy říkáme ţivá fosílie.(rodový i 

druhový název) 

 
           (1 bod) 

 

 

9. Vyjmenuj 5 sladkovodních ryb vyskytujících se v českých vodách  (uváděj rodový i 

druhový název) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

          (5 bodů) 

 

10. Jak se jmenuje orgán u ryb, který umoţňuje rybám vnímat tlak a pohyb vody. Jde o 

kanálek se smyslovými buňkami, který se táhne pod šupinami po obou stranách těla aţ 

k ocasu. Jedná se o ___________  ____________. (dvě slova) 

          (1 bod) 

 

11. Rozhodni jestli je věta správná či ne. 

A. Velryba patří mezi ryby.                                                                          Ano - Ne 

B. Rybník Roţmberk je největší v ČR.                                                        Ano - Ne 

C. Průměrná spotřeba rybího masa jednoho člověka za rok 5,5 kg.            Ano - Ne     

          (3 body) 
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12. Který šlechtic významně přispěl k rozvoji rybníkářství u nás? 

A. Jan Evangelista Purkyně 

B. Gregor Johann Mendel 

C. Jakub Krčín z Jelčan 

          (1 bod) 

 

13. Napiš jedno velké veřejné akvárium v České republice, kde můţeš vidět  ryby? 

          (1 bod) 
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Test - Ryby a rybovití obratlovci – autorské řešení      

Třída:     Pohlaví: 

 

1.  Jak se jmenuje ţivočich, který ţije v čistých vodách potoků a řek, v ČR velmi 

vzácně,  má hadovité tělo, v přední části těla má kruhovitá ústa a po obou stranách těla 

po sedmi malých otvorech. Mihule (rodový název) 

           (1bod) 

2. Zakrouţkuj správnou odpověď  

Srdce ryb       A. se skládá z jedné síně a jedné komory 

B. se skládá ze dvou siní a dvou komor 

C. není rozlišeno na síně a komory 

           (1 bod) 

3. Vyjmenuj ploutve, které můţeme u ryb najít? 

 

1. prsní                 2. břišní                   3. hřbetní 

4. ocasní               5. řitní                    6.tuková(bonus)     

                                                            (5+1 bod) 

 

4. Stručně napiš k čemu mají ryby plynový měchýř? 

Nadlehčuje tělo ryby a pomáhá je udrţovat v určité poloze v různých hloubkách. 

           (1 bod) 

5. Napiš rodový název těchto ryb: 

 

A.kapr                                       B.štika                                               C. sumec 

 
          (3 body) 

6. Doplň správně písmena A-F do textu, tak aby dával smysl. 

A. tření    B. spermie  C. mlíčí   D. jiker   E. jikernačka   F. mlíčák 

Samice (1.E. jikernačka) vytváří obrovské mnoţství vajíček=2.D. jiker.  

Při 3.A. tření je vypouštějí do vody. Samec (4.F. mlíčák) vypouští do vody hustou bílou 

tekutinu -5.C. mlíčí, které obsahuje samčí pohlavní buňky - 6.B. spermie.   

          (6 bodů) 
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7. Vyjmenuj 3 zástupce třídy paryby (rodový a druhový název). 

1. ţralok obrovský 

2. rejnok ostnatý 

3. manta atlanská  

          (3 body) 

 

8. Doplň:  

Na obrázku je latimérie obecná, které někdy říkáme ţivá fosílie.(rodový i druhový 

název) 

 
           (1 bod) 

 

 

9. Vyjmenuj 5 sladkovodních ryb vyskytujících se v českých vodách  (uváděj rodový i 

druhový název) 

1. kapr obecný 

2. štika obecná 

3. pstruh obecný 

4. okoun říční 

5. úhoř říční 

          (5 bodů) 

 

10. Jak se jmenuje orgán u ryb, který umoţňuje rybám vnímat tlak a pohyb vody. Jde o 

kanálek se smyslovými buňkami, který se táhne pod šupinami po obou stranách těla aţ 

k ocasu. Jedná se o postranní čáru. (dvě slova) 

          (1 bod) 

 

11. Rozhodni jestli je věta správná či ne. 

A. Velryba patří mezi ryby.                                                                          Ano - Ne 

B. Rybník Roţmberk je největší v ČR.                                                        Ano - Ne 

C. Průměrná spotřeba rybího masa jednoho člověka za rok 5,5 kg.            Ano - Ne     

          (3 body) 
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12. Který šlechtic významně přispěl k rozvoji rybníkářství u nás? 

A. Jan Evangelista Purkyně 

B. Gregor Johann Mendel 

C. Jakub Krčín z Jelčan 

          (1 bod) 

 

13. Napiš jedno velké veřejné akvárium v České republice, kde můţeš vidět  ryby? 

Př. Mořský svět – Výstaviště Praha Holešovice, Zoo Ohrada - Hluboká nad Vltavou….  

                      (1 bod) 
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Příloha č. 7 

Pracovní list – Mořský svět pro ZŠ 

 

1. Na stropě expozice visí obrovská maketa    _______________     ________________ 

 

2. Napiš jednoho ze ţraloků, kterého si dnes mohl/a vidět? ____________        

____________ 

 

3. Co víš o korálu, korálovém útesu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Na obrázku je: 

 

 A.__________________      B.____________________            C._________________ 

                     
 

5. Napiš deset ţivočichů, které si viděl ve stávající expozici? 

1.________________________________2.________________________________  

3.________________________________4.________________________________ 

5.________________________________6.________________________________  

7.________________________________8._________________________________ 

9.________________________________10._________________________________ 
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6. Co tě nejvíce zaujalo na dnešní výstavě? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

7. Vyber si dva ţivočichy, které si viděl/a v jednom s akvárií a najdi o nich tyto 

informace: místo, kde ţije, čím se ţiví, jak vypadá a jaké je pro něj typické chování ve 

volné přírodě…  
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Pracovní list – Mořský svět pro ZŠ – řešení 

 

 1. Manta atlantská 

2. A. ţralůček šedý 

    B. ţralůček skvrnitý 

    C. ţralok černocípý 

    D. ţralok bělocípý 

    E. ţralůček Hallstromův 

3. Korál je označení pro některé mořské ţahavce z třídy korálnatci. Jsou to přisedlé 

kolonie. Korály vylučují uhličitan vápenatý pro tvorbu svých tvrdých vnějších schránek. 

Během milionů let se tyto schránky vrství a někdy vytvoří i ostrov.  

Korálový útes je velký podmořský útvar, sloţený z korálů. Jsou domovem mnoha 

druhů tropických ryb a ostatních mořských ţivočichů. Lidé vyhledávají korálové útesy 

pro šnorchlování a potápění pro jejich barevnost a rozmanitost ţivota. 

 4. A. piraňa  B.klaun  C. perutýn 

5. viz příloha č. 2  

6. individuální odpověď 

7. individuální odpověď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0norchlov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD
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Pracovní list – Mořský svět pro SŠ 

 

1. Na stropě expozice visí obrovská maketa    _______________     ________________ 

 

2. Napiš 3 ţraloky (i latinské názvy), kterého si dnes mohl/a vidět?  

1. 

2. 

3. 

 

3. Co víš o korálu, korálovém útesu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Na obrázku je (rodový +druhový název) 

 A.__________________       B. ____________________  C._____________________ 

                           

 

5. Napiš deset ţivočichů, které si viděl ve stávající expozici? 

1._______________________________2.___________________________________    

3._______________________________4.___________________________________ 

5._______________________________6.___________________________________ 

7._______________________________8.___________________________________ 

9._______________________________10.__________________________________ 

6. Co tě nejvíce zaujalo na dnešní výstavě? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

7. Vyber si dva ţivočichy, které si viděl/a v jednom s akvárií a najdi o nich tyto 

informace: místo, kde ţije, čím se ţiví, jak vypadá a jaké je pro něj typické chování ve 

volné přírodě…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní list – Mořský svět pro SŠ – autorské řešení 
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 1. manta atlantská (Manta birostris) 

2. A. ţralůček šedý (Chiloscyllium griseum) 

    B. ţralůček skvrnitý (Chiloscyllium punctatum) 

    C. ţralok bělocípý (Carcharhinus albimarginatus) 

    D. ţralok černocípý (Carcharhinus melanopterus) 

    E. ţralůček Hallstromův (Hemiscyllium hallstromi)  

3. Korál je označení pro některé mořské ţahavce z třídy korálnatci (Anthozoa). 

Nemají stádiu medúzy. Jejich polyp má láčku rozdělenou 6 aţ 8 překáţkami. Můţe se 

rozmnoţovat pučením, dělením i pohlavně. Část korálnatců, o kterých obecně 

hovoříme jako o korálech, produkuje vnitřní kostry a vnější pevné schránky z CaCO3 

nebo z rohoviny. Ţiví se mikroorganismy a vytvářejí velke kolonie, a to většinou 

v čistých oblastech moří. Nové generace stavějí své schránky na schránky generací 

předchozích. Tak po miliony let vznikaly a vznikají korálové útesy a korálové ostrovy 

(Papáček a kol. 1994). 

Korálový útes je velký podmořský útvar, sloţený z korálů. Korálové útesy se obvykle 

vyskytují v tropických oblastech planety a jsou domovem mnoha druhů tropických 

ryb a ostatních mořských tvorů, se kterými tvoří svůj vlastní malý ekosystém. Lidé 

vyhledávají korálové útesy pro šnorchlování a potápění pro jejich barevnost a 

rozmanitost ţivota. Nejznámější je Velký bariérový útes u Austrálie 

(www.wikipedie.cz) 

4. A. Piraňa obecná (Serrasalmus nattereri) 

    B. Klaun očkatý (Amphiprion ocellaris) 

    C. Perutýn ohnivý (Pterois volitans) 

5. viz příloha č. 3 

6. individuální odpověď 

7. individuální odpověď 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lnatci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0norchlov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD

