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1. Úvod 
Výběr tématu bakalářské práce 
 

Výběrem tématu jsem se vydal cestou obhajoby významu ba nutnosti využití didaktických 

pomůcek ve výuce. Obzvláště přesvědčivým argumentem pro mě bylo devět let práce na 

základní škole s plně vybaveným tradičním kabinetem chemie a přírodopisu v kontrastu 

s mou současnou prací na střední škole s v tomto směru nulovým zázemím pro výuku 

přírodovědných předmětů. Dětem je snadněji prezentovatelná stavba skeletu člověka či 

živočichů, má-li k dispozici kompletní ukázku kostry, (obzvláště s vyznačenými svalovými 

úpony), než když jeho veškeré možnosti jsou omezeny na užití audiovizuální techniky, kteráž 

to jako nepochybný trend dnešního školství, vede do značné míry k pasivaci a tedy 

neohrabanosti žáků a studentů v uchopení učiva. Často jsem se osobně přesvědčil, že desítky 

minut strohého výkladu dokáže dostatečně zastoupit jedna vhodně zvolená praktická ukázka.  

 

     S oblibou jsem proto po léta využíval výbavy základoškolského kabinetu, ať už se jednalo 

v chemii  o vzorky prvků a sloučenin nebo v přírodopise přírodnin živé i neživé přírody,  

nerostů  a hornin, či různé ukázky původně živočišných tkání – nejčastěji pak koster, lebek 

nebo jen jednotlivých kostí. Snad všichni žáci či studenti potvrdí, že teoretický výklad bez 

ukázek je nejen nudný, ale i neefektivní a pro zvládnutí problematiky hůře uchopitelný. Atak 

jednoduchý dětský dotaz „Jak se vlastně ta kostra vyrábí?“ a nabídka tématu RNDr. Jana 

Řezníčka „Didaktizace pomůcek z kosterních materiálů obratlovců“  se mi tak stala možností 

vyzkoušet si veškerý osud školních kosterních preparátů, nejen tedy jejich samotné užití před 

katedrou, ale také jejich výrobu a hlavně vyzkoušet, zda onu mezi dětmi velmi oblíbenou 

pomůcku – kostru libovolného tvora, si lépe nezafixují, budou-li se samy na kostrování 

podílet. Předpokládal jsem samozřejmě, že ano, protože vše, co je prakticky dětem ukázáno, 

se lépe osvojuje. A tedy tvrdím, že mezi žáky (studenty), kteří uvidí ba dokonce se aktivně 

účastní prací na výrobě kosterních exponátů se projeví 

• lepší orientace v základní struktuře a významu kostry obratlovců 

• lepší pochopení vztahů mezi kostrami jednotlivých tříd obratlovců 

• osvojení si práce s živočišnými tkáněmi 

• osvojení si práce s pitevními nástroji. 
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2. Problematika 

Těžko si představit učitele bez učebních pomůcek. Aplikací učebních pomůcek lze 

efektivněji využívat výukové metody. Snadněji jsou dosažitelné vytyčené cíle výuky. Nejen 

že žáci mají k dispozici vizuální, akustický či jiný vjem, ale mohou manipulovat 

s pomůckami, v případě některých pomůcek mohou i samostatně experimentovat (např. 

elektrotechnické stavebnice). 

 

Pedagogický slovník J.Průchy a kol. říká, že (cituji) učební 

pomůcky jsou předměty zprostředkující nebo napodobující 

realitu, napomáhající větší názornosti a usnadňující výuku. 

Slovník B.Kujala a kol. intenzivnější zapojení vícero typů 

receptorů především zrakových a sluchových. 

 

Dřívější představa o složitém a provázaném procesu výuky 

se sestávala ze tří složek – obsah, učitel a žák. (J.Maňák). 

Dnešní pohled na výuku obsahuje o jednu komponentu navíc. 

V Maňákově publikaci Nárys didaktiky se uvádí toto schéma. 

 

 

 

Volba didaktické pomůcky 

Volba didaktické pomůcky by měla sledovat několik cílů. 

• Cíl, k němuž výuka směřuje, 

• věk a psychickou úroveň žáků, míru orientace v oboru, 

•  a materiální podmínky (vybavenost školy), ale i zkušenost učitele. 

 

Dluhoš a Vaníček uvádějí v Kapitolách z metodiky využití pomůcek a didaktické techniky 

ve výuce výčet několika zásad užívání pomůcek: 

• Nepopisujme slovem, to co je zřejmé z pomůcky samotné. 

• Didaktická technika a pomůcka musí být vůči sobě vhodně zvoleny tak, aby se 

pomůcka efektivně realizovala. 
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• Doprovodným výkladem směřujeme žáky k maximalizaci pozornosti a k zamyšlení 

potřebným směrem. 

• Pomůcku užíváme až přesně v aktuální čas, kdy si ji probírané učivo žádá. 

• Je-li to potřebné a i možné, ponecháváme možnost dotváření pomůcky ještě během 

výkladu. 

 

Pavelka v publikaci Vyučovacie prostředky v technickej výchove popisuje základní 

atributy vyučovacích pomůcek. 

• Pomůcky simulují objektivní skutečnost (není-li pomůcka samotným skutečným 

předmětem). 

• Pomůcky vyžadují realizaci pomocí vyučovací techniky. 

• Základ pomůcek tvoří signály, vysílané k žákům. 

• Tyto signály nesou informace s obsahem učiva. 

• Rozumové zpracování je usnadněno předešlým zpracováním maximem smyslových 

orgánů. 

• Pomůcky se užívají demonstrativně nebo jimi žáci mohou bezprostředně manipulovat. 

• Řada pomůcek je neúčinné bez patřičných výukových metod. 

• Spolupráce vyučujícího a posluchačů výrazně sbližuje a zefektivňuje přínos pomůcky. 

• Pomůcky působí na žáky motivačně. 

• „Neúmyslnou pozornost“ převádí na úmyslnou 

• Překonávají přirozený útlum pozornosti, jednotvárnost, monotónnost ba dokonce 

nudnost výuky. 

 

Názorná je kategorizace pomůcek podle Rambouska a kol. Technické výukové prostředky 

a Kalhouse, Obsta a kol. Školní didaktika 

 

• Originální předměty a reálné skutečnosti (přírodniny, výtvory a výrobky např. 

přístroje, umělecká díla,fyzikální, chemické a biologické jevy a děje),  

• zobrazení a znázornění předmětů a skutečností (modely, přímá zobrazení – schémata, 

zvukové a videozáznamy),  

• textové pomůcky (učebnice, tabulky, atlasy, sbírky úloh),  

• pořady a programy prezentované didaktickou technikou   

• a speciální pomůcky (žákovské experimentální soustavy a tělocvičné pomůcky). 
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3. Metodika 

3.1. Sběr a získávání dat a materiálu 

3.1.1. Původ preparátů 

Zdrojem preparovaných živočichů mohou být uhynulá zvířata ze soukromých chovů či 

prodejny Zverimexu, možné je použít i usmrcené živočichy ze silničních komunikací, ne však 

tehdy, je-li jejich kosterní aparát příliš poškozen. 

 

3.1.2. Uchování preparátů 

 

Nejvhodnějším způsobem (není-li přistoupeno k preparaci ihned) je uchování usmrcených 

živočichu v hluboce zmrazeném stavu. Před preparací je nutné však počítat s dlouhou dobou 

pro důkladné rozmrznutí odpovídající velikosti živočicha. 

 

3.2. Metody preparace 

3.2.1.  O preparačních postupech 

 

Zhotovování kosterních pomůcek jakožto systematicky důležitého znaku, je prací 

mechanicky poměrně namáhavou a časově náročnou.  Při kostrování se často preparují pouze 

některé části kostry (nejčastěji pouze lebka). Pro preparáty lebek nejsou vhodné lebky zvířat 

příliš starých (často již s vypadanými zuby – a ty bývají důležitým diagnostickým znakem – 

viz. níže  sviňucha černá), stejně jako mláďat, která mohou mít ještě chrupavčité fontanely. 

 

Jsou mnohé důvody, proč se zabývat prací s kosterním materiálem, čištěním a 

uchováváním kostí. Zvířecí lebky jsou cenným výukovým materiálem, často vhodným 

způsobem, jak určit konkrétní druh. Taktéž ohledání dentice je mnohem snazší na čisté lebce, 

než na neobnažené hlavě mrtvoly živočicha. Anatomii ať už srovnávací, vývojovou, potravní 

nároky, lze dobře poznat z pohledu na opracovanou lebku. Studenti ji mohou i mimo samotné 



7 
 

přírodopisné účely užít ve výtvarných předmětech, provádět měření důležitých lebních 

rozměrů apod. 

 

Bez ohledu na specifika lebek jednotlivých druhů, prvním krokem je obnažení kalvy a 

odstranění hlavního objemu svalové hmoty. V této počáteční fázi činnosti je dobré počínat si 

opatrně, s přihlédnutím k velikosti kostrovaného zvířete, s ohledem na pevnost lebky (malá a 

mladá zvířata mívají lební kosti výrazné slabší.  

 

Při preparování hlavy je nutné nejprve stáhnout kůži z lebky. Jsou-li tkáně příliš oschlé 

nebo krvácí-li tkáně příliš, je šikovné preparovanou část oplachovat vodou. Odřezávání tkání 

kolem očí a kolem čenichu je dobré provádět s obzvláštní opatrností, protože ostrý nůž či lépe 

žiletka by mohla odříznout okraje jemnějších kůstek v této oblasti. Obdobně opatrný postup 

volíme i při vyloupnutí oči, pro což užíváme tupého nikoliv ostrého tím méně špičatého 

nástroje, aby nedošlo k porušení kostí na dně a mediální straně orbity. 

 

Způsobu, jak opracovat lebku a zbavit ji svaloviny a pojiv je několikero. Jeden ze způsobů 

je podrobit lebku varu. Někteří autoři však tento postup nedoporučují, protože může vést 

k černání kostí, díky sražení krve v Haversových kanálcích. Možné je také preparované části 

nechat delší dobu pod vodou a shnilé maso z velké části opadá samo.  Čeká nás však práce 

s nepříjemně zapáchající tkání. Možností, které jsem využil ve své práci je užití jiné cesty, 

pomoci drobných živočichů, kterým je preparovaná tkáň obživou  - kožojedi (pozn.:mohou 

jimi být i  mravenci, mouční červi – Váca, Sbírání a preparace přírodnin) 

Pro usnadnění preparace je vhodné odejmout vyvrácením dolní čelist (týká se lebek 

větších zvířat, u malých zvířat by hrozilo prasknutí čelisti).  

Odstranění mozkové tkáně bývá náročné. U malých živočichů napomůže alespoň 

několikahodinové máčení v horké vodě. Tkáň můžeme potom snadněji rozrušit a 

odpreparovat. Rozrušit mozkovou tkáň lze například pevnou kovovou strunou s očkem na 

konci. Přirozeně, že ideální vstupní  bránou je foramen occipitale. Rozrušenou tkáň pak 

snadno vypláchneme proudem vody (např. ze stříkačky pokud možno většího objemu). 

 
3.2.1.1. Nástroje 

Tradiční pitevní nástroje (skalpely, různé speciální nože, žiletky) plně postačují. Dobře 

posloužily  peány, případně Kochrovy kleště.  
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3.2.2. Přehled preparačních postupů 

 

 

3.2.2.1. Macerace v chladné vodě 

 Je to nejjednodušší a často dobrý a postačují postup k změkčení tkání. Doporučená 

doba macerace se odvíjí od teploty vody a od velikosti lebky. To je v praxi doba zhruba dní až 

týdnů. Za vhodnou teplotu vody můžeme považovat zhruba 30 st. Celsia. Lebka by měla být 

zcela ponořena ve vodě. Na 2 litry vody můžeme přidat zhruba jednu polévkovou lžíci 

enzymatického pracího prášku s cílem úspěšného odmaštění kostí. Je na místě kontrolovat 

případný odpar vody a doplňovat hladinu nad úroveň ponořené lebky. Vodu udržujeme čistou 

a zkaženou páchnoucí vodu obměňujeme. Při odlévání vody dáváme pozor na případnou 

ztrátu vypadlých zubů a proto je vhodné používat síto. Závěrem tkáň řádně osušíme. Předností 

metody je její mechanická a energetická nenáročnost, nevýhodou je pak zápach a vypadávání 

zubů. 

 

3.2.2.2. Vaření (macerace v horké vodě) 

Macerace v horké vodě pochopitelně urychluje proces změkčení a odloučení tkání. 

Vysoká teplota ničí případné patogenní organismy, avšak příliš silný var může poškodit 

lebku. Lebky větších zvířat vaříme razantněji a déle, oproti lebkám menších zvířat, které 

preventivně nevaříme při tak vysoké teplotě. Lebka by neměla ležet přímo na dně varné 

nádoby, nýbrž na uzpůsobeném stojanu (podložce), aby nedošlo k jejímu přímému kontaktu 

s příliš horkým dnem. Případný přídavek enzymatického pracího prášku velice dobře kosti 

odmastí. Vodu čas od času měníme za čistou. Velmi praktické pro pravidelnou obměnu vody 

a tedy potřebné vyjímání lebky z nádoby se ukazuje uchytit lebku pomocí provázků tak, aby 

se s ní snadno a bez nebezpečí opaření manipulovalo. Má-li být lebka užita k výukovým či 

vědeckým účelům (obzvláště pro měření rozměrů), je dobré označit způsob, jakým tento kus 

byl macerován vzhledem k možnému lehkému svraštění kostí lebky. Proces je oproti maceraci 

ve studené vodě výrazné rychlejší, nese sebou však riziko tepelného poškození kostní tkáně.  

 

3.2.2.3. Použití larev či brouků 
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Pozn.: Americká angličtina užívá pro tuto metodu termín Bug Box. 

Některé druhy rodu Dermestes požírají suchou svalovinu mršin a mohou tak posloužit 

k efektivnímu očištění kostry.  

 

 

říše Animalia živočichové 

kmen Anthropoda členovci 

třída Insecta hmyz 

řád Coleoptera brouci 

čeleď Dermestidae kožojedovití 

rod Dermestes kožojed 

Zdroj: biolib.cz  

Kožojed je brouk velikosti zhruba jednoho centimetru. Tento synantropní brouk je 

považován za škůdce potravin. Živí se především skladovanými potravinami bílkovinného 

charakteru. V přírodě ho nacházíme v trupech zdechlin, či hnízdech savců. Larvy kožojedů 

jsou až 1,6 cm dlouhé, preferují suché a teplé klima (uchováváme je v akváriích v teplejších 

prostorách). Kuklí se ve dřevě či pilinách, v chovu se obzvláště osvědčily kusy polystyrenu. 

Vývojová stadia larvy a dospělce se navíc podstatně lépe hodí pro náš účel. Mladé 

larvy je vhodné užít pro drobnější preparovaný materiál. Obzvláště vhodné se jevilo jejich 

využití pro ohlodání kostry rejska, kde je skelet je relativně jemný (zejména pak kostra 

hrudníku – žeber). Ta by totiž nepřežila „působení“ dospělých jedinců kožojeda. Proto jsem 

dospělce použil pouze na první dva dny a později jsem již značně opracovanou kostru rejska 

přenesl do akvária, kde byly pouze larvy. 

Jak dospělci, tak larvy dokážou zkonzumovat značné množství materiálu. 

Efektivnějšími požírači (co do množství) jsou však larvy. Příliš dlouhé ponechání drobných 

lebek může vést k jejich poškození. Doba, po kterou necháváme broukům kostry či lebky 

ožírat se odvíjí od velikosti, mohutnosti kostry, početnosti kožojedí kolonie, velikosti brouků 

samotných a také od teploty prostředí. Časově jde řádově o hodiny až týdny. 

Nádoba může být libovolná, nejlépe s kovu či plastu, avšak jistě zabezpečená proti 

případnému úniku brouků. Je-li zakrytá, pak nezapomeňme na otvory ve víku pro dostatečnou 

ventilaci. 

Taktéž se doporučuje zajistit vlhčení vzduchu buď pomocí vložené malé nádobky 

s vodou či libovolnou vlhkou tkaninou. Doporučená teplota je zhruba 25 st. Celsia. Velkou 
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předností této metody je uchování ukotvení zubů v čelisti. Zdrojem kožojedí kolonie mi byly 

vždy brouci a larvy věnované dr. Řezníčkem. 

 

3.2.2.4. Odmaštění 

Dalšími důležitými body v činnosti po odstranění hlavního objemu svaloviny je odmaštění 

preparátu. Částečně k tomu dobře poslouží čpavek (cca 10% roztok). Ten zároveň odstraní 

zbylou krev a rozruší šlachy (narušení pojiv může také zapříčinit i uvolnění zubních kořenů 

z čelisti, což však snadno vyřeší obyčejné vteřinové lepidlo, případně bílá sádra), jejichž 

zbytky se pak snadněji odstraní. Postup je ale poměrně zdlouhavý. Váca zmiňuje možnost 

ponechat preparát v roztoku až několik měsíců. Před definitivním odstraněním zbytků 

svaloviny a šlach důkladně vypereme ve vodě. Očištěnou lebku pro definitivní odmaštění je 

možné nechat působit koncentrovaný líh.  

Zvláštním postupem vedoucím k důkladnému odmaštění je vystavení preparátů působení 

benzínových par. Jedná se o jakousi zjednodušenou napodobeninu klasického destilačního 

přístroje, s tím rozdílem, že cílem procesu není separace složek zahřívané kapalinové směsi, 

nýbrž pouhá kondenzace par benzínu na chlazeném stropu celé nádoby a stékání kapek přes 

preparát zpět do objemu benzínu. Zahřívání benzínu (kahanem) však vyžaduje maximální 

spolehlivost přístroje pro zamezení nežádoucímu vzplanutí. Proces odmaštění je však rychlý a 

spolehlivý. 

 

 

3.2.2.5. Bělení 

Po některém ze zmíněných postupů provedení odmaštění, můžeme přistoupit k bělení 

kostí. Bělením se navíc zbavíme i drobných zbytků tkání, případně i tkání z kavity. Příliš silné 

bělení však může způsobit nepřirozený vzhled kostí, případně pozměnit typické znaky jako 

například skvrny na zubech býložravců. Kosti neodmaštěné nebo ne zcela odmaštěné jsou 

nažloutlé. Bělíme je v peroxidu vodíku 1% koncentrace (netřeba užívat lékařského peroxidu, 

stačí technický 30% a vhodně naředěný roztok). Zdroj The University of Arizona, Cleaning 

and Preserving Animal Skulls uvádí koncentraci  3% - 6% roztoku peroxidu vodíku (pozn.: 

Bohatě postačuje technický peroxid 30% v ředění 1:5 -1:9. Vzhledem k leptavým účinkům 

technického peroxidu je na místě max. opatrnost obzvláště pak proti případnému zasažení 

očí!! ). Kosti ponecháme v roztoku max. jeden den (obzvláště pak kosti drobných živočichů). 
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Bělení velkých kostí se provádí také chlorovým vápnem, resp. bělícím působením chloru 

(přidáním kyseliny solné k chlorovému vápnu. Maximálně vystavíme kosti tomuto působení 

po dobu jednoho dne. Po dokončení bělení lebku opláchneme vodou a necháme oschnout.  

 

Kostrování celých koster větších živočichů je u menších zvířat dobré ponechat kostru 

pohromadě a neoddělovat od sebe kosti, maximálně pak lebku či končetiny.   

 
 

3.3. POPIS PRÁCE 
 

3.3.1. Agama molucká 

Hydrosaurus amboinensis  

3.3.1.1. Taxonomie  

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Reptilia Plazi 
řád Squamata šupinatí 
čeleď Agamidae agamovití 
rod Hydrosaurus agama 

Zdroj: biolib.cz  

3.3.1.2. O druhu 

Agama molucká (Hydrosaurus amboinensis) je jednou z největších agam.  

Monumentálním znakem agamy je od báze ocasu se táhnoucí hřeben. Živočich vyhledává 

vodní prostředí, nejlépe poblíž tekoucích vod. Podobným stylem jako hadi plave i agama, 

k čemuž napomáhá i masitý ocas. Kromě silného ocasu má agama i silné zadní končetiny, na 

nichž dokáže vzpřímeně běhat. Potravou je agamě převážně strava rostlinná, případně hmyz či 

mnohonožky. Zvláštnosti agamy je  parietální oko (viz. obr. níže).  
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3.3.1.3. Výskyt druhu 

Vlhké , tropické oblasti, Indonésie ( Celebes, souostroví Moluky a Nová Guinea) 

 

 

3.3.1.4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.5. Parietální oko 

Parietální oko nazývané také „třetím okem“ je orgán, který je výrazně více rozšířen ve zvířecí 

říši, než jak uvádí většina středoškolské literatury. Obratlovci často nesou tento drobný 

světločivý orgán, jakožto vychlípeninu epithalamu. Učebnice humánní medicíny dokonce 

uvádí jako synonymum tohoto orgánu pojem corpus pineale. Mihule, primitivní ryby, 

obojživelníci, hatérie a mnoho ještěrů  mají  tento podivný orgán na vrchu neurocrania. 

 

Agama před preparací
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3.3.1.6. Preparace 

 

Agama molucká (pochází ze SMP v Praze 10 a uhynula nárazem na sklo terária 

pravděpodobně při úleku a únikovém manévru). Živočicha takových rozměrů je nutné nechat 

rozmrznout minimálně 12-18 hodin před preparaci. Při preparaci ne zcela rozmrzlé tkáně 

nejenže by práce byla namáhavá, téměř nemožná, ale především hrozí možnost nepříjemného 

poranění při užití ostrých nástrojů (skalpel, žiletka). Při samotné preparaci jsem v zásadě 

narazil na několik kritických momentů. 

• I kůže dobře rozmrzlého živočicha je místy (hlavně v dorzální oblasti velmi tuhá) a její 

proříznutí vyžaduje stále velmi ostrý řezný nástroj. 

• Konce žeber ještěra a trny na páteři jsou velmi ostré. 

• Kůže na prstech horních a dolních končetin je relativně pevná a při jejím stahování je 

třeba postupovat jemně, aby nedošlo ke zlomení prstových kůstek. 

 

Zvíře zbavené většiny kůže postupně ořezáváme od svaloviny. Vzhledem k tomu, že 

brouků a larev v chovu kožojedů není neomezené množství, je vhodné velké kusy svaloviny 

poctivě ořezat (oblast silných zadních končetin, silný masitý ocas). Kožojedům tak zůstane 

k dispozici méně potravy atak se soustředí na drobnější zbytky svaloviny v hůře přístupných 

místech, které se preparátorovi obtížně odřezávají. V hrudníku a pánvi je třeba důkladně 

odstranit veškeré vnitřnosti a případné zbytky cév. Zamezíme tím vzniku nepříjemného 

Detail parietálního oka
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zápachu, který přijde s rozpadem tkání. Vypreparovaný hrudník vycpeme vatou. 

Problematickým místem je koncový oddíl ocasu, který má tuhou kůži a relativně málo 

podkožního materiálu. Oblast páteřního hřebene jsem ponechal k odstranění až po případném 

opracování kožojedy. Kůže na hlavě jde podobně jako na ocase stáhnout ztuha. 

Agamu maximálně zbavenou kůže, svaloviny, pojiv, cév a vnitřností jsem po několik týdnů 

ponechal ve vaně s chovem kožojedů. U tak velkého živočicha, jakým je agama netřeba 

postupovat postupně a nechat zpočátku opracovávat pouze larvami brouka. Agama nemá 

žádné tak jemné kůstky, které by mohli brouci překousat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolní čelist po opracování 
kožojedy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebka po opracování kožojedy  
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3.3.2. Rejsek horský 
 

Sorex alpinus 

  

3.3.2.1. Taxonomie 

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Mammalia savci 
řád Insectivora hmyzožravci 
čeleď Soricidae rejskovití  
rod Sorex rejsek 

Zdroj: biolib.cz  

 

 

3.3.2.2. O druhu 

 

Délka těla dosahuje 60-88 mm délka ocasu 60-75 mm. Hmotnost bývá kolem 5-14g. 

Biotop: preferuje vlhká místa, jehličnaté lesy, u nás pouze nejvyšší vrcholky hor. Izolace 

v rámci jednotlivých systémech pohoří dala vzniknout jednotlivým poddruhům –  

• Sorex alpinus hercynicus: Rejsek horský severní (oblast Krkonoš, Kralického 

Sněžníku, Orlické hory)     

• Sorex alpinus tatricus:  Rejsek horský karpatský (oblast západního a středního 

Slovenska).  

Potravou jsou rejskům hlavně žížaly, plži, larvy hmyzu. 

3.3.2.3. Výskyt druhu 

 

 

 
Mapka převzata z iucnredlist.org
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řevzata z iucnredlist.org 

3.3.2.4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5. Preparace 

Preparovaný rejsek pocházel ze zamrazených zásob RNDr. Řezníčka a byl původně 

chycen do pasti.  Jednalo se o mé první kostrování, proto jsem byla opatrnost na místě. Kostra 

rejska je velmi křehká a obzvláště v oblasti hrudníku vyžaduje obnažení kostry výjimečně 

jemný postup. Celý postup je možné shrnout takto. Preparaci jsem započal nastřižením břišní 

stěny, vyvržením vnitřnosti. Problematické je stažení kůže z drobných předních a zadních 

končetin a dále a z hrotu čenichu. Na druhou stranu nebylo nutné tak precizně opracovat 

každý detail, protože další plánované zpracování, tedy vystavení působení kožojedů, zaručuje 

důkladné očištění od všech zbytků tkání. Vypreparované tělo jsem i omyl vodou, aby zbytky 

tkání a krve zbytečně nepodporovaly případný vznik nepříjemného zápachu. Připravenou 

kostru jsem přichytil k destičce z polystyrenu a následně ji vložil do nádoby s připravenými 

brouky kožojedy. Vzhledem k charakteru kostry (hlavně jemných žeber) není možné nechat 

působit brouky déle než dva dny. Na nejjemnější opracování se osvědčily larvy kožojedů. Po 

pěti dnech byla kostra velmi pěkně opracovaná.  

Obrázek 1Převzato z  naturfoto.cz
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3.3.2.6. Určení druhu  

Kostrování samotné je nejenom dobrým způsobem, jak připravit vhodnou učební 

pomůcku, ale zároveň i dobře připravený preparát lebky poslouží, jako skvělý určovací znak 

druhů. Schémata zubů a dolních čelistí se často i přímo zobrazují v atlasech jako pomocný 

určující prvek. I v případě rejska jsem druh určoval pomocí tohoto znaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebka rejska po 
opracování kožojedy a 

krátkém bělení 

3.3.3. Holub domácí 

 

Columba livia f. domestica  

3.3.3.1. Taxonomie 
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říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Aves  ptáci 
řád Columbiformes měkkozobí 
čeleď Columbidae holubovití 
rod Columba holub 

Zdroj: biolib.cz  

3.3.3.2. O druhu 

Délka těla dosahuje 31-35 cm ,  rozpětí křídel 63-70 cm. Hmotnost bývá kolem 250-

350g. Biotop: Holub je pták, jehož domovinou jsou útesy a skály. V Evropě žije několik 

druhů holubů - zástupců řádu měkkozobých (Columbiformes). Zobák i nohy mají většinou 

charakteristické zabarvení, stěžejní druhově určující znaky nacházíme však na křídlech. 

Mezipohlavně i podle ročního období nezaznamenáváme velké rozdíly. Předkem holuba 

domácího byl holub skalní, divoký pták, často zaměnitelný s tzv. „věžáky“ – zpětně zdivočelí 

holuby domácí. Je semenožravý, vynikající letec, rozšířený prakticky po celé Evropě (viz. 

níže uvedené mapky výskytu jednotlivých druhů holubů). 

 

Holub je didakticky cíleně zvolený druh. Předně geograficky se jedná o více než 

tradičního ptáka. Všem žákům a studentům je důvěrně znám.   

 

3.3.3.3. Kostra ptáků 

Základní „provozní“ požadavky na ptačí kostry jsou nasnadě. Souběžně 

s pevnosti je to i minimální objem a minimální hmotnost. Na rozdíl od savců 

dosáhli ptáci percentuelně minimálního podílu na hmotnosti těla. Činí zhruba 

4%, savčí kostra pak 15-30%. Kosti ptáků jsou duté ( pneumatizované ). 

S prostorem dutých kosti komunikují plicní vaky. Navíc kosti ptáků na rozdíl od 

savců mají jen pomálu kostní dřeně (pouze v trámčině dlouhých kostí a v tělech 

obratlů). Výskyt kostní dřeně pak stoupá v době páření.  Výrazněji se z potravy 

vstřebávají minerály (hormonálně regulováno), činností osteoklastů v kostech 

získává samice další minerály (zejména sloučeniny vápníku a fosforu) na tvorbu 

vaječných skořápek.  
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Kosti ač duté jsou díky intenzivnější mineralizaci pevnější. Pro zvýšení  

pevnosti kostry došlo i k srůstu mnoha kostí (srostlé lební kosti bez švů , srůst 

některých obratlů hrudní páteře v tzv. notarium) apod. Taktéž oblast dolní 

hrudní, bederní a sakrální páteře tvoří srůstem tzv. synsacrum. Tato oblast tak 

tvoří mohutnou oporu pro svaly funkčně souvislé s dolními končetinami. Na 

lebce (srůstající již během embryonálního vývoje) dominují orbity. Hrudní koš 

ptáků čítá 3-9 párů žeber. 

 

3.3.3.4. Výskyt druhu  

 

3.3.3.5. Fotodokumentace 
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3.3.3.6. Preparace 

Kostrování tohoto holuba bylo poněkud riskantní. Sražen pravděpodobně autem, byl 

nalezen u cesty. Ale celkový stav tělních ostatků usmrceného holuba spíš navozoval obavy 

z možného kosterního poškození. Na štěstí se moje obavy ukázaly liché. 

Pracovní postup se v zásadě neliší od preparace jiných zvířat. Je třeba mít na paměti 

specifika ptačí kostry (nejen třeba mít na paměti ale zároveň jsou tyto odlišnosti důvodem 

volby tohoto druhu) a i křehkost kostí.  

 

3.3.4. Hraboš polní 
 

 

Microtus arvalis 

3.3.4.1. Taxonomie  

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Mammalia savci 
řád Rodentia hlodavci 
čeleď Muridae myšovití 
rod Microtus hraboš 

Zdroj: biolib.cz  
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3.3.4.2. O druhu 

Délka těla bývá 9-13cm délka ocasu 3-5 cm 

Hmotnost dosahuje kolem 14-50g, běžná hmotnost pak kolem 20 g. Srst má 

šedohnědou až pískově hnědavou barvu. Ušní boltce bývají na vnitřní straně porostlé 

chloupky.  Je nejběžnějším evropským zástupcem podčeledi. Rozlišitelný od ostatních podle 

znaků jako barva srsti či specifik chrupu. Biotopem hraboše  je otevřená krajina, pole, louky 

(příznačný německý výraz die Feldmaus) o  nadmořských výškách do 2000 m.n.m. 

Jedná se o velmi aktivního savce, a to především v noci. Systém chodeb buduje 

vesměs těsně pod povrchem země, ty jsou dobře pozorovatelné po tání sněhu.  Stravou jsou 

hrabošům výhonky a kořínky rostlin, semena (škůdce zemědělství). Přemnožení hrabošů vede 

i ke kanibalismu. Samice vrhá až sedmkrát do roka 4-12 mláďat, po třech týdnech již 

samostatná. Rozmnožování v případě přízně počasí může probíhat i celoročně. Významným 

reducentem mláďat jsou vytrvalé deště. Hraboš je rovněž nesmírně důležitým článkem 

potravního řetězce (pro lišky, hranostaje, kolčavy, káňata, poštolky, sovy). Přemnožení však 

jeho nepřátelé zamezit obvykle nedokážou. To se často samoregulací ztrácí samo (šíření 

parazitárních nemocí, etologické abnormality vedoucí ke změně v rozmnožovacím chování). 

V době populační gradace dosahuje až 2500 ks/ha, oproti tomu v době populačního minima 

pouhé tisíciny maximální hodnoty (Dungel, Gaisler Atlas savců České a Slovenské republiky 

Academia 2003) 

 

3.3.4.3. Výskyt 

 
Mapa převzata z http://www.iucnredlist.org 
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3.3.4.4. Fotodokumentace 

 
Obrázek převzat z www.agroatlas.ru 

 

3.3.4.5.  Preparace 
 

Hraboš polní (chycen kočkou). Preparace se v zásadě neliší od preparace obdobných 
malých savců. 

 
 

3.3.5. Sviňucha obecná 
 

Phocoena phocoena 

 

3.3.5.1. Taxonomie 

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Mammalia savci 
řád Odontoceti kytovci 
čeleď Phocoenidae sviňuchovití 
rod Phocoena sviňucha 

Zdroj: biolib.cz  

3.3.5.2. O druhu 

 

Délka těla dospělce dosahuje 1,4-1,8 m (exemplář délky podle poměru v literatuře 

uváděné délky těla a vzdálenosti očnice od rostra se zřejmě jedná o dospělce délky zhruba 

1,5-1,8 m ). Hmotnost těla činí 55-65 kg. Jedná se o relativně malého kytovce z čeledi 

sviňuchovitých (Phocoenidae).  
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Vyhledává chladnější pobřežní vody (pozorovány letní tahy na sever) do deseti 

kilometrů od souše, často vplouvá hluboko do ústí řek.  Obvykle se pohybuje osaměle či 

v malých skupinkách (maximálně do deseti jedinců).  Sviňuchy lze na moři těžko pozorovat, 

na hladině se totiž zřídka ukazuje a ani při nádechu neprovádí obzvláštní akrobatické kousky, 

které by umožnily delšího pohledu na zvíře. 

Tělo sviňuch je zavalité s nízkou hřbetní ploutví a malou zaoblenou hlavou. Černý 

nebo tmavošedý hřbet přechází na boku v bílé břicho s nepravidelnou pigmentací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrup je homodontního typu, nejsou tedy rozlišeny řezáky, špičáky, premoláry a 

moláry a dalším typickým jevem je absence mléčného chrupu. Takový chrup nazýváme 

chrupem monofyodontním. V horní čelisti bývá nejčastěji 24 – 27 zubů, v čelisti dolní pak 22 

– 24 zubů. Březost trvá 290 – 310 dní a jedno mládě bývá asi 70 cm dlouhé.  

 

3.3.5.3. Výskyt druhu 

Vyskytuje se pouze na severní polokouli (záp. i východní pobřeží Severní Ameriky, 

jih Grónska, celé pobřeží Evropy včetně Středozemního moře a moře Černého, na severu pak 

až  po Novou Zemi, Beringovo moře, pobřeží Japonska, Kamčatky).    

Phocoena phocoena © Wurtz-Artescienza 
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3.3.5.4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

Pohled na bázi lebky

Pravá rameno mandibuly (nahoře), levé rameno (dole)
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Horní čelist 

 

 

3.3.5.5. Určení druhu 

Jak jsem již konstatoval výše, zuby a lebka jsou 

častými určovacími znaky jednotlivých druhů. I 

v tomto případě velmi pomohly a vedly k tomuto 

závěru: jedná se o sviňuchu obecnou (pobřežní). 

Sviňucha obecná (věnováno  dr. Řezníčkem, 

získáno v rámci programu Erasmus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail zubů na horní čelisti
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3.3.6. Myšice lesní 

 

Apodemus flavicollis 

3.3.6.1. Taxonomie 

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Mammalia savci 
řád Rodentia hlodavci 
čeleď Muridae myšovití 
rod Apodemus myšice 

Zdroj: biolib.cz  

 

3.3.6.2. O druhu 

Myšice lesní je hlodavec délky 90-123 mm a hmotnosti mezi 18 a 45 gramy. Zbarvení a 
tělesné rozměry bývají značně proměnlivé a konkrétní určení jedince není jednoduché.  Délka 
zadní tlapky či délka ocasu je jeden z prvků, které se často napříč druhy a věkem jedince 
překrývají. Myšice lesní je z podrodu Sylvaemus největší. Po poradě s RNDr. Řezníčkem 
jsem se tedy rozhodl pro určení druhu jako myšici lesní (po spočtení ocasních obratlů, podle 
nichž od 27 obratlů výše mluvíme o tomto druhu). Zbarvení myšice je v dospělosti výrazné 
(hnědavé), na bocích pak ostře přechází ve světlé břicho. Na hrdle je pak žlutá skvrnka. 
(Pozn.:  Jiný názvem pro druh je myšice žlutohrdlá, anglicky Yellow-necked Field Mouse 
zdroj: http://www.iucnredlist.org, německy Gelbhalsmaus zdroj: www.biolib.cz).  Ušní boltce 
i oči jsou velké. Ocasní kůže je snadno stažitelná – zřejmě ochranný prvek před predátory. 

Myšice je noční tvor, obratný nejen na zemi, ale i na kůře stromů (dobře slouží dlouhý 
ocas jako úchopový orgán). Potravou myšici jsou semena, zelené části rostlin, drobný hmyz, 
ale i hlemýždi. 

Biotopem myšice je veškerý typ lesů. Horizontálně zasahuje i poměrně vysoko po horní 
hranici lesa (v České republice i vysoko nad, např. Krkonoše – Sněžka, 1602 m.n.m.). Je 
k vidění i křovinách v blízkosti lesních porostů.  

 

3.3.6.3. Výskyt druhu 
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Žije od severu Španělska přes východ Francie, Itálie a jižní Skandinávie, místy 
v Anglii, celou střední Evropu až po Ural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.4. Fotodokumentace 

 

Zdroj: http://maps.iucnredlist.org
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3.3.6.5. Preparace 

Myšice byla pravděpodobně chycena kočkou. Její preparace je v zásadě shodná s preparaci 
ostatních malých savců. 

¨ 

3.3.7. Krtek obecný 
Talpa europia 

3.3.7.1. Taxonomie 

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Mammalia savci 
řád Insectivora hmyzožravci 
čeleď Talpidae krtkovití  
rod Talpa krtek  

Zdroj: biolib.cz  

3.3.7.2. O druhu 

Délka těla: 11 – 16 cm, délka ocasu 2,2-3,8cm 
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Hmotnost: 65-130g 

 

Samička je vždy větší než samec. Krtek má válcovité, zavalité tělo, jakoby bez krku, 

s výrazně a jasně uzpůsobenými předními končetinami ke způsobu života. Krtek má ve velmi 

hustou srstí ukryté drobné oči. Zajímavostí je, že krtci žijící na severu mají oči patrné, 

zatímco u krtků z jihu jsou překrytá ochrannou kůží. Ušní boltce taktéž nejsou patrné. Pro 

orientaci krtkům slouží chlupy na špici rypáku. 

Krtci se vyskytují na polích, loukách, zahradách apod., vyhýbá se naopak příliš kamenitým, 

podmáčeným a kamenitým půdám. Kromě Islandu a Irska se vyskytuje v celé Evropě. 

Krtci jsou aktivní ve dne i v noci, tvoří až stovky metrů dlouhé chodby. Potravní chodby 

bývají velmi mělce položené, zatímco hnízda bývají v hloubce okolo 50 cm. Krtek je výborný 

plavec. Krtek si vytváří cosi jako tzv. živoucí konzervy (kousnutím znehybnělé dešťovky, 

které jsou nedaleko hnízda s mláďaty. Krtek má obvykle dva vrhy do roka s 4-5 mláďaty. 

 

 

 

 

3.3.7.3. Výskyt druhu 

 

V rámci České republiky se vyjma nejvyšších vrcholků vyskytuje prakticky všude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.4. Fotodokumentace 

Zdroj: http://maps.iucnredlist.org
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Krtek po bělení 

 

3.3.7.5. Preparace 

Krtek obecný  pochází z nálezu po zakousnutý psem. Preparace se  v zásadě neliší od 

preparace ostatních malých savců. 

 
Bělení v 1% peroxidu vodíku 
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3.3.8. Slepýš křehký 
Anguis fragilis 

3.3.8.1. Taxonomie 

říše Animalia živočichové 
kmen Chordata strunatci 
třída Reptilia plazi 
řád Squamata šupinatí 
čeleď Anguidae slepýšovití 
rod Anguis slepýš 

Zdroj: biolib.cz  

 

3.3.8.2. O druhu 

 

Slepýš křehký je didakticky cíleně zvolený příklad. Jedná se jak známo nikoliv o hada, 

nýbrž o ještěrku. Zbarvení slepýší kůže se pohybuje mezi šedou barvou a barvou mědi. Podle 

zbarvení lze od sebe odlišit samce a samici. Dosahuje maximálně 50 cm.  

3.3.8.3. Výskyt druhu 

Vyskytují se dva podruhy slepýše. Jeden žije prakticky v celé Evropě a severní Africe 

(Anguis fragilis fragilis) a druhý pobývá v jihovýchodní Evropě, na Kavkaze a v Íránu 

(Anguis fragilis colchicus), u nás je možno ho spatřit také jihovýchodní Moravě či na 

sousedním Slovensku. Vždy spíše v nížinách či do 1000 m.n.m. Vyhledává vlhčí místa a 

zůstává věrný svému místu. V zimě hybernuje. Žižaly, pavouci, slimáci jsou  potravou 

slepýše. Slepýš v případě ohrožení odlamuje ocas.  

 

3.3.8.4. Preparace 

Preparace slepýše byla práce relativně nenáročná. Po odstranění kůže velice dobře a 

rychle zapracovali kožojedi. Bylo však velmi důležité, tak jako například u preparace rejska -  

včas (dokonce po prvním dnu), vyměnit brouky za larvy. Tento preparát jsem bohužel 

nedostatečně hlídal oproti přílišnému opracování brouky a díky tomu  jsem přišel o většinu 

slepýší páteře a nepodařilo se mi demonstrovat rezidua pánevních kostí 
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4. Diskuze 
Z celé práce vyvstala řada zjištění, ponaučení, ale i otázek a zjištění o výhodách a 

nevýhodách takové práce. 

 

O významu práce s pomůckami netřeba vést jakoukoliv debatu. Nejenže se bez nich 

neobejde žádný učitel, ale těžko si i představit, že by snad nebyla ve výuce výhodou. Navíc 

studenti ochotně vítají jakékoliv oživení výuky. 

 

Časová náročnost práce je sice spíše nevýhodou této práce s dětmi, ale toto minus má 

paradoxně i jeden velký didaktický  přinos. Vede děti ke schopnosti organizovat a plánovat 

dlouhodobou práci. Práce je navíc velmi různorodá, počínaje hledáním zdrojů biologického 

materiálu, samotné preparace, práce s chemikáliemi a ochrannými pomůckami (peroxid 

vodíku – přínos pro praktika z chemie), nabytí zkušeností a mechanické obratnosti při práci 

s nástroji jako je skalpel, nůžky, peány apod. a dále při vlastní instalaci preparátů na podložky 

či jejich případných úpravách a opravách. 

Z pozice dozoru nad dětmi je nutné důsledně a preventivně přistupovat k bezpečnosti 

práce. Na samotném počátku je nutné plně informovat rodiče o zamýšlené činnosti jejich 

souhlas nechat písemně potvrdit. Těžko chtít však po rodičích písemný souhlas k činnosti 

v rámci běžné výuky, tím zároveň přicházíme i k dalšímu poznání o bezpečnosti. Práci není 

vhodné provádět v kolektivu početně se blížícím klasické třídě. Vhodnější se jeví počet kolem 

deseti dětí (dva pracovní místa) nejlépe v rámci zájmového kroužku. Dále je třeba nejvyšší 

opatrnosti při práci s ostrými nástroji (skalpel a nůžky) obzvláště s ohledem na charakter 

biologického materiálu, s nímž pracujeme. Práce s chemikáliemi je pro spoustu děti nová. Jde 

sice jen o peroxid vodíku (v počátku ale 30% technický peroxid vodíku), a ten je třeba 

naředit. A toto vše včetně je vhodné dětem prezentovat s pomocí pracovních ochranných 

chemických pomůcek, jako jsou brýle či gumové rukavice. 

 

Velikou didaktickou přednosti této práce je nejen demonstrace, ale samotné 

dopracování se a odhalení některých zajímavých skutečností na kostrách živočichů. 

Kupříkladu „objevení“ reziduí pánevních kostí na kostře slepýše, homodontního typ chrupu 

sviňuchy obecné, demonstrace pravděpodobně jediných rozlišovacích znaků mezi různými 

druhy myšic podle počtu ocasních obratlů. Velmi přínosné je spatřit parietální oko agamy.  
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Práce je časově ale i prostorově poměrně náročná. U malých hlodavců se lze spokojit 

s velmi skromnými rozměry peroxidových lázní, avšak nádoba na lázeň pro agamu je 

mnohem větší, taktéž schránka pro opracování kožojedy. Navíc kosterní ostatky zpracovávané 

doma se nesetkávají vždy s pochopením rodičů či protějšku preparátora. 

 

 

5. Závěr 
Co zhodnotit závěrem? 

Předně jsem si sám vyzkoušel práci na dlouhodobém úkolu. Úskalí ve sběru dat, jejich 

srovnávání a filtrování apod. 
Dostalo se mi díky spolupráci s RNDr. Řezníčkem možnosti obohatit sbírky katedry 

biologie a environmentální výchovy na PedF UK v Praze o několik koster včetně kostry plaza 

a  kytovce. 
Vyzkoušel jsem si doposud mně neznámou práci s kožojedy a také jak těžké je čelit 

jejich úniku z nedobře zabezpečené nádoby. Poznal jsem, jak rozdílné důsledky má práce jeho 

larev a samotných brouků. 
Poznal jsem novou a dobrou cestu, jak dětem zpřístupnit a zpříjemnit část školního 

učiva. 
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