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Abstrakt: 

Hlavním tématem bakalářské práce jsou rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae). 

Práce je rozdělena na několik částí. Nejdříve nás seznamuje s obecnou charakteristikou 

čeledi. Na tu navazuje analýza učebnic pro základní školy a gymnázia z hlediska 

zastoupení rostlin z čeledi růžovitých (Rosaceae), jejímž cílem bylo zjištění, jaké 

informace se dozvědí čtenáři v učebnicích o zmíněné čeledi a o jejích jednotlivých 

zástupcích. Rostliny, byliny i dřeviny, které se v učebnicích vyskytovaly nejvíce, jsou 

dále v práci podrobně charakterizovány. Nechybí jejich popis, rozšíření, léčitelství, 

zajímavosti z historie, ale také jejich didaktické využití ve výuce. Toto vše je ještě 

doplněno náměty na laboratorní cvičení s pracovními listy pro žáky základních škol 

a gymnázií. 

Klíčová slova: 

čeleď růžovité (Rosaceae), analýza učebnic, vybraní zástupci, didaktické náměty 



 

 

Abstract: 

Selected Plants of the Rose Family (Rosaceae) and their use within Teaching of Biology 

 

The main topic of this bachelor thesis are plants of the Rose Family 

(Rosaceae).The thesis is divided into several parts. Firstly the general characteristics of 

the family are introduced. At the following part there is analysis of textbooks for 

elementary and secondary schools in terms of representation of plants from Rose 

Family (Rosaceae), whose purpose was to determine what information the reader will 

learn about the family and its individual representatives from the textbooks mentioned. 

Plants, herbs and woody species which occur in the textbooks the most are further 

characterized in details. There is their description, information about expansion, 

application in medicine, there are stated some interesting points from history, but also 

explanation of their educational use in teaching. The work is complemented by 

suggestions for laboratory exercises and worksheets for pupils of elementary schools 

and students of secondary schools. 
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Rose family (Rosaceae), Analysis of textbooks, individual representatives of Rose 

Family, didactical topics 
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1 Úvod 

Se zástupci z čeledi růžovitých (Rosaceae) se setkáváme skoro na každém kroku, 

proto mě jako budoucí učitelku velice zajímalo, kolik informací o zmíněné čeledi se 

dozvědí žáci základních škol a gymnázií. Z toho důvodu jsem se zaměřila na učebnice 

určené jak pro ZŠ, tak i pro gymnázia.  

Protože se jednotlivé učebnice mezi sebou liší a přinášejí svým čtenářům různé 

množství informací, rozhodla jsem provést jejich analýzu. Zjišťovala jsem, o kterých 

zástupcích se zmiňují a jaké údaje o nich i o celé čeledi uvádějí. Zaměřila jsem se 

i na celkovou přehlednost kapitoly věnující se tématu čeledi růžovitých, na přítomnost 

fotografií nebo jejich nákresů a na výskyt otázek s úkoly, jež by vedly žáky k hlubšímu 

zamyšlení nebo je motivovaly k samostudiu. Samozřejmě jsem očekávala větší 

informovanost u učebnic pro gymnázia. 

Abych seznámila čtenáře práce s čeledí růžovitých, kterou jsem se při rozboru 

učebnic zaobírala, nejdříve jsem ji charakterizovala. Na základě provedené analýzy 

jsem zjistila, kteří zástupci se vyskytují v učebnicích častěji a ty jsem následně v další 

části práce podrobněji popsala. Uvedla jsem i údaje o jejich využití v lékařství, krátce 

jsem se zmínila o jejich historii a také jsem navrhla jejich didaktické využití při výuce.  

Protože jsem chtěla přispět i vlastními nápady, rozhodla jsem se doplnit práci 

náměty na laboratorní cvičení a pracovními listy o čeledi Rosaceae.  

Hlavní cíle bakalářské práce:  

 Provést charakteristiku čeledi růžovitých (Rosaceae) 

 Analyzovat učebnice pro základní školy a gymnázia 

 Charakterizovat vybrané rostliny čeledi růžovitých (Rosaceae)  

 Vytvořit pracovní listy a náměty laboratorních cvičení 
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2 Charakteristika čeledi růžovitých (Rosaceae) 

Čeleď růžovité (Rosaceae) je zařazena v systému do říše rostliny (Plantae), podříše 

vyšší rostliny (Cormobionta), oddělení krytosemenné (Magnoliophyta) a třídy 

dvouděložné (Magnoliopsida). 

Čeleď zahrnuje asi 62 rodů, přibližně 2200 druhů, které se vyskytují na obou 

polokoulích, avšak v tropickém pásu jen v horách. Patří do ní jak byliny, tak i keře 

a stromy. Listy střídavé, občas vstřícné s palisty, jsou jednoduché i složené. V prvním, 

v méně častém případě, převažují listy členěné. V druhém, v častějším případě, jsou 

listy lichozpeřené, dlanité nebo trojčetné. Květy nacházíme buď jednotlivě, nebo 

v květenstvích (převážně hroznovitých a vrcholičnatých). Květy jsou pravidelné, 

pětičetné, většinou oboupohlavné a s rozlišeným květním obalem na kalich a korunu. 

Tyčinek je mnoho,1-30(-50). Semeník je svrchní (výjimečně až spodní). U zástupců 

čeledi Rosaceae nacházíme různé typy plodů: měchýřky, peckovice, malvice a nažky, 

které jsou občas uzavřené v zdřevnatělé nebo zdužnatělé češuli
1
. Může se vyskytovat 

i souplodí nažek (někdy se zdužnatělým lůžkem) – jahoda, nebo souplodí peckoviček – 

malina, ostružina (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Podle Kubáta a kol. (1998) rozdělujeme květní lůžko
2
 na miskovité, ploché 

a vyklenuté. Dále uvádí, že do čeledi patří i mnoho hospodářsky významných rostlin 

pěstovaných pro ovoce, okrasu nebo sbíraných jako léčivky. Učebnice: Biologie rostlin 

pro 1. ročník gymnázií ještě doplňuje, že obsahují vonné oleje, díky kterým zástupci 

čeledi voní. V odborné literatuře od Rosypala (1992) se čeleď člení na čtyři podčeledě: 

tavolníkové (Spiraeoideae), růžové (Rosoideae), slivoňové (Prunoideae) a jabloňové 

(Maloideae).  

 

                                            

1
 pohárkovitý útvar vzniklý srůstem báze tyčinek, květních obalů a květního lůžka 

2
 zkrácený stonek 



10 

    

3 Analýza učebnic pro základní školy a gymnázia z hlediska 

zastoupení rostlin z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

3.1 Metodika práce 

V analýze učebnic jsem se nejdříve zaměřila na učebnice pro základní školy 

a nižší ročníky víceletých gymnázií a poté na učebnice pro gymnázia.  

V úvodu jsem se vždy snažila popsat, jak je učebnice přehledná. Také jsem 

z ní vypsala základní informace o čeledi. Dále jsem zjišťovala, zda autoři spolupracují 

se čtenáři a pokud ano, tak jakým způsobem. Jednotlivé zástupce i s údaji o nich jsem 

pro přehlednost vypsala do tabulky, v které již přesné informace (v uvozovkách) 

z učebnice o zástupci necituji. 

3.2 Učebnice přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a nižší 

ročníky víceletých gymnázií 

3.2.1 Přehled učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a nižší 

ročníky víceletých gymnázií 

ČABRADOVÁ, V., HASCH, F., SEJPKA, J., VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7: 

učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, ISBN 80-7238-

424-4. 

V kapitole růžovité (Rosaceae) se v úvodu nachází několik otázek a úkolů k této 

čeledi, čímž nám autoři pomáhají všimnout si některých znaků. Na okrajích stránky jsou 

vypsány zajímavosti. Například se zde vysvětluje pojem češule.  

Dále je charakterizována čeleď. Učebnice informuje o obsahu vonných olejů 

v rostlinách, o stavbě květů, o výskytu palistů a o rozdělení na rostliny užitkové, 

okrasné a planě rostoucí. Autoři také neopomínají zmínit typy plodů: nažky, malvice, 

peckovice a souplodí peckoviček. Na konci celé kapitoly je shrnutí a otázky s úkoly. 

Jednotlivé zástupce jsem vypsala pro přehlednost do následující tabulky. 
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Tab. č. 1 Učebnice nakladatelství Fraus 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

růže šípková (Rosa 

canina) 

„Pro okrasu pěstujeme mnoho druhů růží, které jsou kvůli své 

kráse a vůni považovány za královny květin. Na šípkových 

keřích můžeme spatřit „hálky“ připomínající trs mechu. Který 

hmyz tyto hálky vytváří? Proč?“ 

„Šípky sbírali a různě zpracovávali už naši předkové. 

I středověké herbáře se zmiňují o jejich léčivých účincích. 

Suší se a používají k přípravě čajů. Ze syrových se vyrábí 

marmeláda, víno atd.“ 

kuklík městský (Geum 

urbanum) 

Pouze zmíněn jako planě rostoucí rostlina. 

kontryhel obecný 

(Alchemilla vulgaris) 

Pouze zmíněn jako planě rostoucí rostlina. 

krvavec toten 

(Sanguisorba 

officinalis) 

Pouze zmíněn jako planě rostoucí rostlina. 

mochna husí 

(Potentilla anserina) 

Pouze zmíněna jako planě rostoucí rostlina. 

řepík lékařský 

(Agrimonia eupatoria) 

Je to důležitá léčivka. Používá se proti zánětlivým 

onemocněním. 

„Výborně hojí hluboké hnisavé rány, podporuje trávení 

a funkci jater, tiší podráždění kůže, jeho léčivých účinků 

využívali již staří Egypťané.“ 

jahodník obecný 

(Fragaria  vesca) 

Pěstuje se na zahrádkách i s jinými velkoplodými odrůdami 

pro chutná souplodí nažek (jahody). 

Autoři se čtenářů ptají, zda vědí, jak se jahodník rozmnožuje 

a jak se tento způsob rozmnožování nazývá. 

jabloň domácí (Malus Pouze zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech. 
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domestica) 

hrušeň obecná (Pyrus 

communis) 

Pouze zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech. 

slivoň švestka (Prunus 

domestica) 

Pouze zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech. 

třešeň ptačí (Prunus 

avium) 

Pouze zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech. 

meruňka obecná 

(Prunus armeniaca) 

Zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech, které 

se nejlépe daří v teplejších oblastech. 

broskvoň obecná 

(Prunus persica) 

Zmíněna jako ovocná dřevina pěstovaná v sadech, které 

se nejlépe daří v teplejších oblastech. 

mandloň obecná 

(Prunus dulcis) 

Nejlépe se jí daří v teplých oblastech a dále se pěstuje 

pro olejnatá semena. 

ostružiníky (Rubi)  „Rostou na lesních pasekách a poskytují chutná souplodí 

peckoviček.“ 

maliníky (Rubi idaei) „Rostou na lesních pasekách a poskytují chutná souplodí 

peckoviček.“ 

 

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., PECINA, P. Poznáváme život. 6, Přírodopis 

s výrazným ekologickým zaměřením pro 6. ročník ZŠ (7. ročník občanské školy) 

a nižší ročníky gymnázií. Část 1. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-160-1 

Učebnice je zaměřená hlavně na ekologii, a proto zde nejsou vyčleněny kapitoly 

pro jednotlivé čeledi, tedy ani pro čeleď Rosaceae. Autor uvádí druhy pouze v českém 

názvu, chybí jim vědecká nomenklatura. 

 Kapitola Sady a ovocné zahrady se zmiňuje o některých zástupcích z naší 

čeledi, např. o jabloni lesní (Malus sylvestris). Můžeme se o ní dočíst, že se šlechtěním 

získávali nové odrůdy jabloní a že je často napadána cizopasnými houbami, např. 
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moniliózou. Ta napadá plody, které mají hnědou barvu se soustřednými bělavými 

kruhy. 

  Dále se autor zaobírá škůdci ovocných stromů. Mezi ně patří hlavně mšice, 

vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum). Napadá listy, které se poté stáčejí a usychají. 

Dalším škůdcem jabloní je květopas jabloňový (Anthonomus pomorum). Jejich larvy 

okusují generativní orgány květů a ty poté zasychají a opadávají. Můžeme se setkat 

i s motýlem obalečem jablečným (Cydia pomonella), který způsobuje červivost jablek. 

Ani vosy nejsou vítanými návštěvníky, protože i když napomáhá včele medonosné 

(Apis mellifera) s opylováním, tak nakusuje ovoce a přenáší nemoci mezi ovocnými 

stromy.  

V kapitole Rumiště a okraje cest je zmíněná růže šípková (Rosa canina) jako 

zástupce vyskytující se na rumištích a v okolí cest. Ta je významná i jako léčivá 

rostlina. Sbírají se šípky. V obrázkové příloze: Byliny rumišť a okolí cest se nachází 

mochna husí (Potentilla anserina). 

KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., PECINA, P. Poznáváme život. 6, Přírodopis 

s výrazným ekologickým zaměřením [pro 6. ročník]. Část 2. Praha: Fortuna, 1995, 

ISBN 80-7168-222-5. 

Učebnice navazuje na učebnici „Poznáváme život. 6, část 1“. Je tedy situována 

stejným způsobem. Pouze v kapitole Semenné rostliny bychom se něco mohli dozvědět 

o zástupcích z naší čeledi. Jedná se ale jen o úvodní kapitolu, která nás seznamuje 

se základními znaky semenných rostlin. 

JURČÁK, J., FRONĚK, J. Přírodopis 7. Olomouc: Prodos, 1998, ISBN 80-7230-

015-6. 

Učebnice je rozdělena na kapitoly, kde se jedna z nich věnuje čeledi růžovité 

(Rosaceae). V úvodu je zmíněno, že do čeledi patří jak byliny, tak i dřeviny (keře 

a stromy). Dále nás informuje, jaké jsou květy a že název celé čeledi je odvozen 

od léčivé rostliny, růže šípkové (Rosa canina). Výklad volně přechází na charakteristiku 

jednotlivých zástupců. Tím se podrobněji budu zabývat v následující tabulce. 
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Na konci celé kapitoly je celkem 9 úkolů a otázek, na které můžeme najít 

odpověď přímo v textu. Nechybí ani úkoly a otázky, které nutí čtenáře zjišťovat další 

údaje i z jiných zdrojů. Učebnice je doplněna fotografiemi různých kultivarů růží 

a detailní záběry na květ a plod růže šípkové (Rosa canina). Na dalších obrázcích je 

třešeň ptačí (Prunus avium) v květu a s plody. 

Tab. č. 2 Učebnice nakladatelství Prodos 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

růže šípková (Rosa 

canina) 

„Známý šípek je nepravý plod, neboť nevznikl ze semeníku, 

ale z konce stonku. Pravé plody uvnitř šípku jsou ochlupené 

nažky. V zimě jsou potravou ptáků. Nažky nejsou tráveny 

a s trusem se dostávají ven z těla. Dlouhodobým šlechtěním 

byly vypěstovány rozličné kultivary růží, které patří 

k nejozdobnějším květům.“ 

V učebnici je zmíněno, že patří mezi léčivé rostliny.  

jabloně (Mali), hrušně 

(Pyri), třešně (Pruni), 

višně (Pruni cerasi), 

švestky (Pruni 

domesticae), 

ostružiníky (Rubi), 

maliníky (Rubi idaei), 

jeřáby (Sorbi)  

Jedná se o známé ovocné dřeviny. 

„Zahradníci ovocnáři je množí očkováním nebo roubováním.“ 

jahodník obecný 

(Fragaria  vesca) 

„Patří k planě rostoucím bylinám, z něhož byly vyšlechtěny 

kulturní jahodníky. Jahoda je souplodí nažek na zdužnatělém 

květním lůžku.“ 

kontryhele 

(Alchemillae) 

Pouze zmíněny jako planě rostoucí luční druhy. 

tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria) 

Pouze zmíněn jako planě rostoucí luční druh. 

řepík lékařský 

(Agrimonia 

Zmíněn jako planě rostoucí luční druh a jako léčivá rostlina. 
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eupatoria) 

 

DOBRORUKA, L., J. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. Praha: Scientia, 1998, 

ISBN 8071831344. 

V učebnici je čeleď Rosaceae rozdělena na mandloňovité (Amygdalaceae), 

jabloňovité (Malaceae) a vlastní růžovité (Rosaceae). Členění je ale chybné dle Kubáta: 

Klíč ke květeně ČR, který uvádí pouze růžovité (Rosaceae) s rody a druhy. Všechny tři 

čeledi jsou doprovázeny fotografiemi plodů, květů, popřípadě i větvičkami s pupeny. 

U mandloňovitých (Amygdalaceae) v úvodu Dobroruka (1998) uvádí základní 

informace o počtu rodů (12) a druhů (450), zmiňuje se o jejich výskytu převážně 

na severní polokouli a také o plodu peckovici s tvrdým dřevnatým vnitřním obalem. 

Dále se kapitola zabývá pouze zástupci, kteří jsou rozepsaní v tabulce č. 3. 

Tab. č. 3 Učebnice nakladatelství Scientia – mandloňovité (Amygdalaceae) 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

trnka obecná (Prunus 

spinosa) 

„ Keř, který kvete bílými květy. Zralé modré, ojíněné 

peckovice jsou v zimě potravou ptáků. Má zkrácené větévky 

(kolce). Tvoří křoviny spolu s hlohy a šípky.“ 

slivoň švestka 

(Prunus domestica) 

„Strom s ojíněnými plody.“  

„Plody (švestky) jsou oblíbené ovoce, proto jsou hojně 

vysazovány po celém území našeho státu.“ 

třešeň (Prunus) „Strom s bílými květy a červenými nebo žlutými kulovitými 

peckovicemi. Třešně jsou rovněž oblíbeným a chutným 

ovocem.“ 

mandloň obecná 

(Prunus dulcis) 

„Keř nebo strom se zploštělými plody. Využívají se jeho 

olejnatá semena (mandle) – sušená, pražená a solená.“ 

„V Čechách se pěstovaly mandloně v nejteplejších územích 
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v Českém středohoří a v Polabí.“ 

meruňka obecná 

(Prunus armeniaca) 

„Strom s velkými kulatými peckovicemi.“ 

„Pěstují se opět v nejteplejších územích, hlavně na jižní 

Moravě.“ 

broskvoň obecná 

(Prunus persica) 

„Keř nebo strom s růžovými, až světle červenými květy. 

Plodem je chlupatá nebo lysá peckovice.“ 

„Je teplomilná a náročná na světlo, proto je stejně jako 

meruňka pěstována na jižní Moravě.“ 

 

U jabloňovitých (Malaceae) se také, jako u předchozí kapitoly, dozvíme počet 

rodů (25) a druhů (400) dřevin. Nechybí údaje o listech, které jsou střídavé a řapíkaté. 

Dále se můžeme dočíst o plodu, kterým je malvice. Autoři se také zmiňují o útvaru 

zvaným češule. V učebnici se hovoří i o jádřinci, který vzniká ze semeníku. Zástupci 

jsou opět, pro lepší přehlednost, v tabulce. 

Tab. č. 4 Učebnice nakladatelství Scientia – jabloňovité (Malaceae) 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

růže šípková  

(Rosa canina) 
Čeleď je pojmenovaná podle růže (královny květin). Patří 

mezi nejčastěji obdivované rostliny pro svoji krásu. 

„V orientu lisují z růží drahocenný růžový olej používaný 

v parfumérii.“ 

hrušeň obecná  

(Pyrus communis) 
„Je to ovocný strom pěstovaný v řadě odrůd pro své chutné 

plody.“ 

jabloň domácí (Malus 

domestica) 

„Strom, plodem je rovněž malvice. Pěstuje se jako ovocný 

strom nebo jako okrasná dřevina.“ 

jeřáb ptačí (Sorbus  

aucuparia) 

„Strom s kulovitými, oranžovými malvičkami. Roste 

ve světlých lesích, na pasekách, na skalách, v lemech lesů, 

podél komunikací. Plody jsou důležitou složkou potravy ptáků 
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a lesní zvěře.“  

„Jako ovocné stromy se pěstují typy s úzkými a jen v horní 

třetině pilovitými listy se sladkými malvičkami.“ 

hloh obecný 

(Crataegus laevigata) 

„Není sice ovocný strom, ale jeho květy a plody se používají 

v lékařství. Červené malvice jsou potravou v zimě pro ptáky.“ 

 

U růžovitých (Rosaceae) podle Dobroruky (1998) patří do čeledi 60 rodů a 2200 

druhů stromů, keřů a bylin. Květy jsou jednotlivé nebo tvoří květenství, listy většinou 

střídavé. Dobroruka uvádí, že plodem jsou nažky, které mohou být uzavřené 

ve zdužnatělé češuli (jako např. šípek), nebo nažky nasedající na zdužnatělé květní 

lůžko (jahoda). Také se zmiňuje, že je rovněž u této čeledi typickým plodem množství 

peckoviček, které nasedají na květní lůžko (malina, ostružina). 

Tab. č. 5 Učebnice nakladatelství Scientia – růžovité (Rosaceae) 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria) 

„Podél potoků, na mokrých nekosených loukách rozkvétá 

v červnu bílými květy.“ 

mochna husí 

(Potentilla anserina) 

„ Roste v příkopech a na tzv. „husích trávnících“ hnojených 

výkaly drobného domácího zvířectva s lichozpeřenými listy 

a žlutými květy.“ 

jahodníky 

(Fragariae) 

„Roste na mezích a na okrajích lesů. Doma na zahrádkách 

pěstujeme kulturní odrůdy jahodníku.“ 

řepík lékařský 

(Agrimonia 

eupatoria) 

„Žlutě kvetoucí bylina rostoucí na světlých, výslunných 

mezích. Používá se k hojení ran.“ 

kuklík městský 

(Geum urbanum) 

„Žlutě kvetoucí rostlina s velkými palisty. Jeho nažky tvořící 

kulovité souplodí jsou opatřeny háčky a přichycují se na oděv 

člověka nebo na srst zvířat, kteří je tak šíří.“ 
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ostružiníky (Rubi) „Nacházíme je na lesních pasekách. Jsou to liány 

s nepříjemnými trny.“ 

  

HEDBÁVNÁ, H. a kol. Přírodopis: učebnice: doporučujeme pro 2. pololetí 7. 

ročníku základní školy nebo sekundy víceletého gymnázia. Brno: Nová škola, 2008, 

ISBN 80-7289-093-X 

Učebnice se zmiňuje o vybraných čeledích dvouděložných rostlin, mezi které je 

zařazena i Rosaceae. K hlavním zástupcům patří jak byliny, tak i dřeviny a ovocné 

stromy. Květy jsou rozlišené a pětičetné. 

V kapitole Suchozemské ekosystémy v ČR, v podkapitole Lesní patra autoři 

pojednávají o některých druzích z čeledi, např. o hlohu obecném (Crataegus laevigata), 

růži šípkové (Rosa canina), ostružiníku maliníku (Rubus idaeus) a ostružiníku křovitém 

(Rubus). 

V oddíle Zahrada a její podkapitole Ovoce se hovoří o stromovitých zástupcích 

Rosaceae, jež se rozdělují podle plodů. Peckovice je plodem těchto druhů: broskvoň 

obecná (Prunus persica), meruňka obecná (Prunus armeniaca), slivoň švestka (Prunus 

domestica), třešeň ptačí (Prunus avium) a malvice těchto: jabloň domácí (Malus 

domestica), hrušeň domácí (Pyrus). V učebnici nechybí otázky a úkoly. Autoři 

neopomíjejí zmínit, že všechny pěstované druhy zeleniny a ovoce se vyšlechtily 

z planých rostlin. V podkapitole Okrasné rostliny se píše i o růžích, které rostou v létě. 

Kapitola věnující se sadu informuje o ovocných stromech. Protože se jedná o ty 

samé rostliny, o kterých již pojednává podkapitola Ovoce, nebudu je opět vypisovat. 

V posledním úseku Léčivé rostliny se v učebnici autoři nezmiňují o žádné rostlině 

z čeledi. Zástupci jsou vypsaní v tabulce. 

Tab. č. 6 Učebnice nakladatelství Nová škola 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

informace v učebnici 
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v učebnici) 

hrušeň obecná (Pyrus 

communis) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je malvice. 

jabloň domácí (Malus 

domestica) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je malvice. 

slivoň švestka 

(Prunus domestica) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je peckovice. 

třešeň ptačí (Prunus 

avium) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je peckovice. 

meruňka obecná 

(Prunus armeniaca) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je peckovice. Je náročná 

na podnebí a půdu. Pochází z Malé Asie. 

broskvoň obecná 

(Prunus persica) 

Zmíněna jako užitková rostlina a také jako ovocný strom 

rostoucí na zahradách. Plodem je peckovice. Je náročná 

na podnebí a půdu. Pochází z Číny. 

ostružiník maliník 

(Rubus idaeus) 

Zmíněn jako užitková rostlina, která roste zejména 

na pasekách. Má jedlé plody. 

ostružiník křovitý 

(Rubus) 

Roste na pasekách, má jedlé plody. 

jahodník obecný 

(Fragaria  vesca) 

Pouze zmíněn jako užitková rostlina. 

mochna husí 

(Potentilla anserina) 

Pouze zmíněna jako planá rostlina. 

kontryhel obecný 

(Alchemilla vulgaris) 

Pouze zmíněn jako planá rostlina. 

růže šípková (Rosa 

canina) 

Vyskytuje se v nižších polohách keřového patra. 

„Plody růže šípkové (šípky) obsahují velké množství vitaminu 

C. Ze sušených šípků se vaří čaj.“ 

hloh obecný Keř, který roste v lesích nižších nadmořských výšek. 
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(Crataegus laevigata) 

trnka obecná (Prunus 

spinosa) 

Keř, který roste v lesích nižších nadmořských výšek. 

 

ČERNÍK, V., MARTINEC, Z. Přírodopis. 1. Část 2, Botanika: pro žáky základní 

školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1996, ISBN 80-85937-06-9. 

Učebnice pojednává o vybraných čeledích dvouděložných rostlin, mezi které 

byla zařazena i ta naše. Kapitola nezačíná žádným úvodem, jak bývá většinou zvykem, 

ale rovnou zmiňuje zástupce s popisem, kteří jsou pro přehlednost vypsaní v tabulce. 

Charakteristika čeledi, která nás informuje o stavbě květu a o plodech, se vyskytuje 

až na konci obsahové části. Na tu navazuje pasáž obrazová. V učebnici se růžovité 

(Rosaceae) rozdělují na rostliny pěstované pro užitek, pro okrasu a planě rostoucí. 

Autoři také neopomenuli zmínit, jak se užitkové rostliny rozmnožují (roubováním nebo 

očkováním).  

Později vyšlo upravené vydání, které je zpracováno v souladu s RVP. Obsahově 

se učebnice nijak neliší. 

Tab. č. 7 Učebnice nakladatelství SPN 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

růže šípková (Rosa 

canina) 

„Je to keř, který má prutovité větve s nazpět ohnutými trny. 

Trny se z větví snadno odlupují. Lichozpeřené listy, složené 

z 5-7 vejčitých lístků, mají na řapíku u stonku lupenité 

výrůstky – palisty. Květní obaly jsou rozlišené na kalich 

a korunu. Kališních lístků je pět. Také korunních lístků je pět. 

Jsou růžově zbarveny. Tyčinek je mnoho, stejně jako pestíků. 

Semeníky pestíků jsou uzavřeny v češuli. Po opylení se vyvine 

ze semeníku tvrdá, hedvábně chlupatá nažka. Češule zdužnatí 

a v době zralosti zčervená (šípek). Češule je jedlá a obsahuje 
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množství vitaminu C.“ 

„Roste na mezích, na okrajích lesů, při polních cestách. 

Koncem léta se často na větvích objevují žlutavé nebo 

načervenalé rozcuchané hálky (nádory). V nich žijí larvy 

žlabatky růžové. Z růže byly vyšlechtěny zahradní růže 

pěstované pro okrasu.“ 

jahodník obecný 

(Fragaria  vesca) 

„Rostliny vytvářejí přízemní pozemní listy, které vyrůstají 

z oddenků. Listy jsou dlouze řapíkaté, trojčetné. Z oddenků 

na jaře vyrůstají květonosné stvoly. Květy mají obaly 

rozlišené na kalich a korunu. Korunních lístků je pět, jsou bílé. 

Kališních lístků je také pět a jsou zelené. (Menší zelené lístky 

mezi kališními lístky se nazývají kalíšek.) Tyčinek i pestíků je 

mnoho. Z pestíků se vytvářejí nažky, které vyrůstají 

na zdužnatělém květním lůžku. Zdužnatělé květní lůžko – 

jahodu – jíme. Jahodníky rozmnožujeme odnožemi 

vyrůstajícími na šlahounech (vegetativně).“ 

jabloň (Malus), 

hrušeň (Pyrus), jeřáb 

(Sorbus) 

Plod malvice, která vniká srůstem a zdužnatěním spodní části 

květu (češule). 

třešeň (Prunus), višeň 

(Prunus cerasus), 

švestka (Prunus 

domestica), meruňka 

(Prunus), broskvoň 

(Prunus) 

Plod peckovice, která vniká zdužnatěním semeníku. 

kuklík městský 

(Geum urbanum) 

Planě rostoucí rostlina, s kterou se setkáme v našem okolí. 

mochna husí 

(Potentilla anserina) 

Planě rostoucí rostlina, s kterou se setkáme v našem okolí. 

V novějším vydání je zmíněna i jako léčivka. 

mochna nátržník 

(Potentilla erecta) 

 

Roste v lesních světlinách a příkopech. Má pouze 4 lístky 

kališní a korunní. 

ostružiník maliník 

(Rubus idaeus) 

„Plody vytvářejí na jednom květním lůžku skupinu plodů – 

souplodí peckoviček. Má naspodu listů stříbřitě šedou barvu.“ 

slivoň trnka (trnka „Roste při okrajích lesů a na mezích. Tvoří husté pichlavé keře 
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obecná, Prunus 

spinosa) 

a v době květu do dálky bíle svítí. Plody jsou peckovice 

kulatého tvaru a trpké chuti.“ 

hloh obecný 

(Crataegus laevigata) 

„Roste při okrajích lesů a na mezích. Na podzim má červené 

plody – malvice. V době květu se sbírají jednotlivé květy 

nebo celá květenství jako surovina k výrobě léčiv. Plody se 

také sbírají na léčivé čaje. Na keřích přetrvávají dlouho 

do zimy a jsou potravou semenožravých ptáků.“ 

střemcha hroznatá 

(Prunus) 

„V době květu na sebe upozorní silnou vůní. Květy má 

uspořádány v hroznech. Plody jsou drobné peckovice.“ 

kontryhel obecný 

(Alchemilla vulgaris) 

léčivá bylina 

řepík lékařský 

(Agrimonia 

eupatoria) 

léčivá bylina 

tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria) 

Léčivá a statná bylina s drobnými býlími květy, která roste 

na mokrých loukách a při potocích. 

 

ŠVECOVÁ, M., TOBĚRNÁ, V. Botanika: učebnice pro základní školy a nižší stupeň 

víceletých gymnázií. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 

(NATURA), 1998, ISBN 80-86034-28-3. 

Kapitola Rosaceae se opírá o růži šípkovou (Rosa canina) jako o ukázkového 

zástupce celé čeledi. Autoři neopomínají zmínit základní znaky celé čeledi: stavbu 

květu, typy plodů a výskyt palistů. Také hovoří o hálkách, útvarech, způsobené 

blanokřídlým hmyzem, žlabatkou. V učebnici se rozdělují zástupci na byliny, keře 

a stromy. V textu jsou důležité nebo doplňující informace a zajímavosti zvýrazněny. 

Jednotlivé zástupce jsem seskupila do následující tabulky. 

Pro úplnost nechybí obrázky květů a plodů růžovitých (Rosaceae), a to podélný 

řez růže, jabloně a šípku. Na závěr je úkol, kde čtenář má ochutnat šípek a zjistit jeho 

chuť. 
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Tab. č. 8 Učebnice nakladatelství NATURA 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(bez latinského názvu 

v učebnici) 

informace v učebnici 

růže šípková (Rosa 

canina) 

„Růže jsou rostliny obdivované pro krásu a vůni květů, jsou 

opravdovými královnami květin. Roste hodně na krajích lesa, 

na mezích a stráních. Je to trnitý keř se složenými listy 

a pravidelnými oboupohlavními květy. Květy dozrávají 

v baňkovitý šípek, uvnitř něhož jsou chlupaté nažky. Květ má 

pěticípý kalich, pět korunních lístků, zpravidla růžových 

a bílých, a mnoho tyčinek a pestíků.“ 

„Květ růže nalezneme v erbu Rožmberků, pánů z Růže.“  

růže damašská (Rosa) V Bulharsku se z korunních lístků, které se sklízejí ráno, 

získává drahocenný růžový olej. Růže nádherně voní. 

růže svraskalá (Rosa 

rugosa) 

Pěstuje se často v parcích. „Pochází z východní Asie a je 

značně odolná proti smogu. Má velké tmavě růžové, červené 

nebo bílé květy. Listy má lesklé a svraskalé (odtud druhové 

jméno). Velké, zploštělé, sytě červené šípky jsou jedlé a jsou 

výborným zdrojem vitaminu C (jako ostatně všechny šípky 

růží).“ 

růže stolistá (Rosa 

centifolia) 

Pěstuje se v zahrádkách a pochází asi z Kavkazu. „Též se jí 

říká „růže mechová“, protože má na kalichu četné žlázky 

přeměněné v lupenité přívěsky.“ 

jabloň lesní (Malus 

sylvestris) 

Roste planě v lesích celé Evropy. Plodem je malvice, má trnité 

větve. Pestík je srostlý z pěti částí. 

hrušeň obecná (Pyrus 

communis) 

Roste planě v lesích celé Evropy. Plodem je malvice, má trnité 

větve. Pestík je srostlý z pěti částí. 

slivoně (Pruni) „Mají chutné plody – peckovice, které vznikají po odkvětu 

z jednodílného pestíku.“ 

třešeň ptačí (Prunus 

avium) 

Také se jí říká ptáčnice. „Je pravděpodobným předkem třešně, 

kterou člověk v mnoha odrůdách pěstuje již od pravěku. 

Třešeň poskytuje také pěkné červené dřevo.“ 
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švestka (Prunus 

domestica), slíva 

(Prunus insititia), 

višeň (Prunus 

cerasus), meruňka 

(Prunus), broskev 

(Prunus persica) 

Plodem je peckovice. 

mandloň obecná 

(Prunus dulcis) 

„Její kožovitá peckovice obsahuje jedno olejnaté semeno – 

mandli.“ 

ostružiník (Rubus), 

maliník (Rubus 

idaeus) 

„Jsou to keře našich strání, jejichž vyšlechtěné odrůdy známe 

ze zahrádek. Semeníky u nich dozrávají v drobné peckovice, 

které přirůstají k dužnatému lůžku (malina, ostružina). Pruty 

těchto keřů snadno zakořeňují.“ 

jahodník (Fragaria) „Vytrvalá bylina pěstovaná v mnoha odrůdách. Jahoda je 

souplodí nažek na zdužnatělém lahodném červeném květním 

lůžku. V zahradách se pěstují velkoplodé odrůdy, které se však 

musejí každým třetím rokem obnovovat (nepohlavním 

rozmnožováním šlahouny).“ 

trnka obecná (slivoň 

trnitá, Prunus 

spinosa), hloh 

(Crataegus) 

„Trnité keře poskytující potravu různým ptákům a spolu 

s planě rostoucími růžemi vytvářejí na mezích husté křoviny, 

v nichž ptáci nalézají hnízdiště a úkryt.“ 

mochna husí 

(„stříbrník“, 

Potentilla anserina) 

„Roste na půdách s vysokým obsahem dusíkatých látek, 

na které svým výskytem upozorňuje. Častá je zvláště 

na venkovských návsích, kde se pasou husy.“ 

řepík lékařský 

(Agrimonia 

eupatoria) 

„Používá se k léčení zánětlivých onemocnění. Je to žlutě 

kvetoucí rostlina s plody pokrytými háčkovitými ostny.“ 

 

3.2.2 Porovnání a vyhodnocení učebnic 

Cílem analýzy bylo zjistit strukturu kapitoly věnované našemu tématu, do jaké 

míry se autoři zaobírají čeledí, zda jsou přítomny obrázky či fotografie rostlin a vypsat 

zmíněné zástupce s uvedenými údaji o nich. V závěrečné tabulce jsou uvedeny (již 

bez latinských názvů) pro přehlednost všechny zmíněné byliny a dřeviny z jednotlivých 
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nakladatelství. Pokud se u některých rostlin v učebnici autoři zmiňovali o jejich 

užitkovosti nebo léčivosti, tak jsem tyto zástupce v tabulce rozdělila a uvedla opět 

bez vědecké nomenklatury. Následuje slovní zhodnocení tabulky. 

Ze závěrečné tabulky by mělo být možno vyčíst, které rostliny se v učebnicích 

vyskytují nejčastěji a zda učebnice zmiňují i léčivé a užitkové druhy. 

Tab. č. 9 Závěrečná tabulka (učebnice pro ZŠ) 

učebnice 

(nakladatel.) 

zastoupené 

byliny 

informace 

o léčivých 

a užitkových 

bylinách 

zastoupené 

dřeviny 

informace 

o léčivých 

a užitkových 

dřevinách 

Fraus 

 

kuklík městský 

kontryhel ob. 

krvavec toten 

mochna husí 

řepík lékařský 

jahodník ob. 

léčivé: 

řepík lékařský 

 

užitkové: 

jahodník ob. 

růže šípková 

jabloň dom. 

hrušeň ob. 

slivoň švestka 

třešeň ptačí 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

mandloň ob. 

ostružiníky 

maliníky 

léčivé: 

růže šípková  

 

užitkové: 

jabloň dom. 

hrušeň ob. 

slivoň švestka 

třešeň ptačí 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

mandloň ob. 

ostružiníky 

maliníky 

Fortuna mochna husí  růže šípková 

jabloň lesní 

léčivé: 

růže šípková 

Prodos řepík lékařský 

tužebník jilm. 

kontryhele 

jahodník ob. 

léčivé: 

řepík lékařský 

růže šípková 

jabloně, 

hrušně, třešně, 

višně, švestky, 

ostružiníky, 

maliníky, 

jeřáby 

léčivé: 

růže šípková 

 

užitkové: 

jabloně, 

hrušně, třešně, 

višně, švestky, 

ostružiníky, 

maliníky, 

jeřáby 

Scientia tužebník jilm. 

mochna husí 

jahodníky 

léčivé: 

řepík lékařský 

 

růže šípková 

trnka ob. 

slivoň švestka 

léčivé: 

hloh ob. 
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řepík lékařský 

kuklík měst. 

užitkové: 

jahodníky 

třešeň 

mandloň ob. 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

hrušeň ob. 

jabloň dom. 

jeřáb ptačí 

hloh ob. 

ostružiníky 

užitkové: 

růže šípková 

slivoň švestka 

třešeň 

mandloň ob. 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

hrušeň ob. 

jabloň dom. 

Nová škola jahodník ob. 

mochna husí 

kontryhel ob. 

užitkové: 

jahodník ob. 

 

růže šípková 

hrušeň ob. 

jabloň dom. 

slivoň švestka 

třešeň ptačí 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

ostružiník m. 

ostružiník kř. 

hloh ob. 

trnka ob. 

užitkové: 

růže šípková 

hrušeň ob. 

jabloň dom. 

slivoň švestka 

třešeň ptačí 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

ostružiník m. 

SPN 
jahodník ob. 

kuklík měst. 

mochna husí 

m. nátržník 

kontryhel ob. 

řepík lékařský 

tužebník jilm. 

léčivé: 

mochna husí 

kontryhel ob. 

řepík lékařský 

tužebník jilm. 

 

užitkové: 

jahodník ob. 

růže šípková 

jabloň  

hrušeň  

jeřáb  

třešeň 

višeň 

švestka  

bluma 

meruňka  

broskvoň 

ostr. maliník 

trnka ob. 

hloh ob. 

střemcha hroz. 

léčivé: 

hloh ob. 

(pouze zmíněn) 

Natura jahodník  

mochna husí 

řepík lékařský 

léčivé: 

řepík lékařský 

 

užitkové: 

jahodník 

 

 

růže šípková 

růže damašská 

růže svraskalá 

růže stolistá 

jabloň lesní 

hrušeň ob. 

slivoně 

třešeň ptačí 

švestka, slíva, 

višeň, 

meruňka, 

užitkové: 

r. damašská 
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broskev 

mandloň ob. 

ostružiník 

maliník 

trnka ob. 

 

 

Slovní zhodnocení (z tabulky):  

Nejvíce druhů bylin je zastoupeno v učebnicích vydavatelství SPN a Fraus 

a nejméně ve vydavatelství Fortuna, a to ještě v rámci obrazové přílohy. O dřevinách se 

nejčastěji zmiňuje NATURA a SPN. Na poslední příčce se opět umístila Fortuna. 

V rámci textových informací nám nejvíce nabízí učebnice vydavatelství NATURA 

a SPN. Ale i učebnice od Dobroruky je poměrně obsáhlá. Převahu údajů o léčivých 

bylinách poskytuje nakladatelství SPN, ostatní učebnice zmiňují (ale ne všechny) pouze 

řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) nebo jahodník obecný (Fragaria  vesca). 

Informovanost o léčivých dřevinách je u všech učebnic podobná. Některé se o nich 

nezmiňují vůbec a některé uvádějí pouze jednoho zástupce, hloh obecný (Crataegus 

laevigata) nebo růži šípkovou (Rosa canina). Všechna nakladatelství hovoří 

o užitkových rostlinách, konkrétně o ovocných stromech. V učebnicích přírodopisu 

pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií jsou názvy druhů rostlin 

uvedeny bez vědecké nomenklatury.  

3.3 Učebnice přírodopisu pro gymnázia 

3.3.1 Přehled učebnic přírodopisu pro gymnázia 

KUBÁT, K., KOVÁČ, J., KALINA, T. Botanika. Praha: Scientia, 1998, ISBN 80-

7183-053-4. 

V učebnici je Rosaceae zahrnuta v kapitole Systém a evoluce cévnatých rostlin, 

krytosemenné rostliny, dvouděložné. V úvodu jsou vypsané základní informace 

o čeledi, jako např. listy s palisty, typ květu a tvar květního lůžka a plody. Kubát 

zmiňuje, že do této čeledi patří mnoho hospodářsky významných rostlin pěstovaných 
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pro ovoce, okrasu nebo sbíraných jako léčivky. U jednotlivých zástupců už ale léčivost 

nebo využití není zmíněno. Růžovité (Rosaceae) se dělí na čtyři podčeledi podle tvaru 

květního lůžka, typu gynecea a plodu. Zmínění zástupci jsou pro přehlednost vypsaní 

v tabulce. 

Pro úplnost nechybí ani obrázková příloha s květním diagramem, s řezem 

malvicí jabloně domácí (Malus domestica), souplodím peckoviček maliníku (Rubus 

idaeus) a kvetoucí větévkou a s řezem šípku růže šípkové (Rosa canina). 

Tab. č. 10 Učebnice nakladatelství Scientia pro gymnázia 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(s latinským názvem 

v učebnici) 

informace v učebnici 

tavolníky (Spiraeae) „Jsou to keře s květním lůžkem miskovitým a apokarpním 

gyneceem. Plod je měchýřek. Několik druhů a kříženců se 

často pěstuje pro okrasu.“ 

růže šípková (Rosa 

canina) 

„Je hojná na mezích.“  

Všechny růže mají lichozpeřené listy. Plodem je šípek 

(souplodí nažek). 

růže svraskalá (Rosa 

rugosa) 

Pěstovaná pro okrasu s velkými osténkatými šípky. 

ostružiníky (Rubi) „Jsou hojné v lesích a na lesních světlinách. Souplodí 

peckoviček je buď černé (ostružiny), nebo červené (maliny).“ 

jahodník ananasový 

(Fragaria) 

„Má trojčetné listy a pětičetné květy. Z nesrostlých plodolistů 

(apokarpní gyneceum) se vyvíjejí drobné nažky na červeném 

zdužnatělém květním lůžku („jahoda“).“ 

jahodník obecný (F. 

vesca)  

Je hojný na pasekách. 

mochna husí 

(Potentilla anserina) 

Mochny nemají po odkvětu zdužnatělé květní lůžko. 

„Má listy přetrhovaně lichozpeřené, alespoň na rubu stříbřité. 

Hojná na návsích.“ 
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mochna jarní (P. 

tabernaemontani) 

Má 5-7četné listy, roste na suchých mezích a stráních. 

švestka (Prunus 

domestica), třešeň 

(Prunus avium), 

meruňka (Prunus 

armeniaca), broskvoň 

(Prunus persica) 

„Jsou to často pěstované stromy, poslední dva jen v teplých 

územích. Květy mají na dně češule jediný pestík, který s ní 

srůstá. Plodem je peckovice.“ 

trnka (Prunus 

spinosa) 

„Je keř s ostnitými kolci a trpkými plody. Hojná na suchých 

mezích a stráních.“ 

jabloň domácí (Malus 

domestica), hrušeň 

domácí (obecná, 

Pyrus communis) 

„Mají gyneceum ze 4-5 téměř srostlých plodolistů. Gyneceum 

srůstá se zdužnatělým květním lůžkem. Plodem je malvice.“ 

jeřáb obecný (ptačí, 

Sorbus aucuparia) 

„Je hojný v podhůří a v horách. Často vysazován podél silnic.“ 

hlohy (Crataegi) „Jsou to keře nebo nízké stromy s ostnitými kolci.“ 

 

JAKRLOVÁ, J., KINCL, L., KINCL M. Biologie rostlin: pro 1. ročník gymnázií. 

Praha: Fortuna, 2006, ISBN 80-7168-947-5. 

V úvodu autoři seznamují čtenáře se základními znaky růžovitých (Rosaceae). 

Informují o listech s palisty, o pětičetných květech s rozlišeným květním obalem, 

plodech a o obsahu éterických olejů v pletivech podmiňující vůni květů. Nechybí ani 

květní diagram růžovitých, podélný řez květem růže šípkové (Rosa canina) a podélný 

řez šípkem. Učebnice bohužel nijak nespolupracuje se čtenáři v podobě otázek a úkolů. 

Pro informace o zástupcích z učebnice odkazuji na následující tabulku. 

Tab. č. 11 Učebnice nakladatelství Fortuna 

zástupce uvedený 

v učebnici  

(s latinským názvem 

informace v učebnici 
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v učebnici) 

jahodník (Fragaria) „Vyvíjí se souplodí nažek na vyklenutém a zdužnatělém 

květním lůžku.“ 

ostružiník křovitý 

(Rubus), ostružiník 

maliník (R. idaeus) 

„Vytvářejí v době zralosti souplodí peckoviček.“ 

růže (Rosa) „Chlupaté nažky jsou uzavřeny v dužnaté červené češuli. 

V mnoha odrůdách pěstovaná růže (je známo asi pět tisíc 

kultivarů) bývá pro svou krásu, barvu i vůni právem 

považována za královnu květin.“ 

třešeň ptačí (Prunus 

avium), třešeň višeň 

(Prunus cerasus), 

slivoň švestka 

(Prunus domestica), 

meruňka obecná 

(Prunus armeniaca), 

broskvoň obecná 

(Prunus persica), 

nektarinky (Prunus) 

Pěstované jako ovocné dřeviny.  

„Vedle pravých broskvoní s chlupatými až plstnatými plody se 

stále větší oblibě u spotřebitelů těší tzv. nektarinky, které mají 

plody lysé.“ 

jabloň domácí (Malus 

domestica) 

Pěstována v mnoha odrůdách. 

„Jabloň představuje ekonomicky nejvýznamnější ovocnou 

dřevinu mírných zeměpisných šířek (celosvětová roční 

produkce činí přes 20 milionů tun).“ 

hrušeň obecná (Pyrus 

communis) 

„Ze všech ovocných druhů nejlépe snáší ovzduší znečištěné 

oxidem siřičitým.“ 

kontryhel 

(Alchemilla) 

planý luční druh 

krvavec toten 

(Sanguisorba 

officinalis) 

vlhké louky 

tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria) 

vlhké louky 

trnka obecná (slivoň Roste na křovinatých stráních a mezích. 
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trnitá, Prunus 

spinosa) 

jeřáb ptačí (Sorbus 

aucuparia) 

Roste ve světlých listnatých či smíšených lesích. 

„V podzimním období jsou nápadná jeho plodenství korálově 

červených malvic.“ 

řepík lékařský 

(Agrimonia 

eupatoria) 

Důležitá léčivka, která se používá zejména proti zánětlivým 

onemocněním. 

 

3.3.2 Porovnání a vyhodnocení učebnic 

V analýze učebnic přírodopisu pro gymnázia jsem postupovala stejně jako 

v analýze učebnic pro ZŠ. Pro přehlednost jsem opět vypracovala závěrečnou tabulku 

s uvedenými bylinami a dřevinami a také zástupci, o kterých se učebnice zmiňuje jako 

o léčivých nebo jako o užitkových rostlinách. Druhy opět uvádím bez latinských názvů. 

Následuje slovní zhodnocení údajů v tabulce. 

Tab. č. 12 Závěrečná tabulka (učebnice pro SŠ) 

učebnice 

(nakladatelství) 

zastoupené 

byliny 

informace 

o léčivých 

a užitkových 

bylinách 

zastoupené 

dřeviny 

informace 

o léčivých 

a užitkových 

dřevinách 

Scientia jahodník ob. 

jah. ananasový 

mochna husí 

mochna jarní 

 

 tavolníky 

růže šípková 

růže svraskalá 

ostružiníky 

švestka 

třešeň 

meruňka 

broskvoň  

trnka 

jabloň domácí 

hrušeň domácí 

jeřáb ob. 

hlohy 

užitkové: 

švestka, 

třešeň, 

meruňka, 

broskvoň  

 

(pouze 

uvedené jako 

často 

pěstované 

stromy) 

Fortuna jahodník léčivé: ostružiník kř. užitkové: 



32 

    

kontryhel 

toten lékařský 

tužebník jilm. 

řepík lékařský 

řepík lékařský ostr. maliník 

růže 

třešeň ptačí 

třešeň višeň 

slivoň švestka 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

nektarinky 

jabloň dom. 

hrušeň ob. 

trnka ob. 

jeřáb ptačí 

třešeň ptačí 

třešeň višeň 

slivoň švestka 

meruňka ob. 

broskvoň ob. 

nektarinky 

jabloň dom. 

hrušeň ob. 

 

Slovní zhodnocení (z tabulky): 

Obě učebnice uvádějí přibližně stejné množství dřevin a bylin. Textových 

informací je ale o trochu více v Botanice od Kubáta. Nakladatelství Fortuna zmiňuje 

jednu léčivou rostlinu, konkrétně řepík lékařský (Agrimonia eupatoria). Naproti tomu 

nakladatelství Scientia se raději nezmiňuje o žádné. V porovnání na množství nákresů 

s popisy vítězí učebnice od Kubáta. Autoři obou učebnic připisují k zástupcům 

i latinské názvy.  
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4 Charakteristika vybraných rostlin z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

a jejich didaktické využití 

V této kapitole charakterizuji pouze ty byliny a dřeviny z čeledi růžovitých 

(Rosaceae), které se vyskytují v učebnicích nejčastěji. Zabývám se pouze planě 

rostoucími druhy.  

4.1 Vybrané rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae), které se vyskytují 

v učebnicích 

4.1.1 Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 

Popis:  

Řepík lékařský je vytrvalá bylina průměrně metr 

vysoká s tuhou přímou chlupatou nevětvenou nebo jen 

málo větvenou lodyhou. Přetrhovaně lichozpeřené listy se 

shlukují převážně v dolní části lodyhy. Na líci se listy 

zabarvují do tmavě zelené barvy a na rubu do stříbrošedé, 

kde jsou navíc plstnaté. Jednotlivé lístky jsou obvejčité, 

někdy až eliptické s pilovitým okrajem. Zlatožlutě 

zbarvené oboupohlavné květy jsou uspořádané 

do nejčastěji jednoho (vzácněji i více) bohatého 

klasovitého hroznu, jenž čítá až 50 drobných kvítků. 

Plodem je ostnatá nažka. Řepík kvete od července do září 

(podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Jiné odborné literatury, například publikace od Korbeláře (1985) a od Jančeho 

(1996), uvádějí začátek doby kvetení už v červnu. Obě také zmiňují, že v podzemní 

části nalezneme krátký dřevnatějící oddenek. 

Rozšíření:  

Obr. 1 Agrimonia eupatoria 

(http://commons.wikimedia.org) 
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Řepík je hojná bylina, která se vyskytuje od nížin po podhorské oblasti. 

Najdeme ji na loukách, okrajích cest a lesů, rumištích, houštinách a křovinách. Má 

raději prosluněná a sušší místa (podle: Janča, 1996). 

Léčitelství:  

Zástupce patří mezi známé léčivé byliny, protože obsahuje v listech a v měkké 

horní části lodyhy účinné látky (např. různé třísloviny, kys. ursolovou, kys. křemičitou, 

železo, organické kyseliny a další). Je to univerzální neškodný lék, jež můžeme užívat 

delší dobu, ne však trvale. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy. Posiluje celkově 

obranyschopnost organismu. Léčí hlavně choroby vnitřních orgánů, např. žlučníku 

(rozpouští žlučové kameny), jater (napomáhá ke zvýšení detoxikační činnosti), slinivky 

břišní, žaludku a dvanácterníku. Tlumí zánětlivé procesy a průjmy různého původu, 

podává se při poruchách trávení, zánětech plic, žloutence a při nádorech ve střevech. 

Řepík se nepoužívá pouze na léčení vnitřních orgánů, ale také k léčbě zevních kožních 

chorob pomocí obkladů, mastí a koupelí. Můžeme ho podávat samostatně ve formě čaje 

nebo i s jinými léčivými rostlinami. Při namožených a jinak nemocných hlasivkách 

a bolestech v krku pomáhá silný nálev z řepíku jako kloktadlo (podle: Janča, 1996). 

Dugasovi (2002) ještě uvádějí, že je řepík vhodný k léčbě bělotoku u žen. 

Historie:  

Léčivka byla známá rostlina už i ve středověkém Řecku, kde byla zasvěcena 

bohyni moudrosti Pallas Athéně (podle: Dugasovi, 2002). V magii sloužíval řepík jako 

ochrana k odvrácení záporných energií a k zahánění zlých duchů (Janča, 1996). 

Didaktické využití: 

Na řepíku je vhodné poukázat na typ květenství – hrozen, na přetrhovaně 

lichozpeřené listy a vysvětlit rozdíl mezi složeným listem a lístky, které tvoří právě 

složený list. 

4.1.2 Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) 
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Popis:  

Jedná se o vytrvalou bylinu. Charakteristickým 

znakem rostliny je přítomnost statného oddenku 

při povrchu země, na kterém můžeme pozorovat šupiny 

(zbylé listy a palisty). Z něho vyrůstají v přízemní růžici 

řapíkaté listy. Ty jsou poměrně tuhé, okrouhle ledvinovité 

a 7-11 dlanitolaločné s pilovitým okrajem. Vypouklé 

laloky jsou lichoběžníkovitého nebo trojúhelníkovitého 

tvaru. Lodyžní listy se podobají těm v přízemní růžici, jen 

jsou menší. Na bázi řapíku nechybí palisty. Listy a lodyhy 

mohou být jak lysé, tak i chlupaté. Květy jsou drobné, 

oboupohlavné a žlutozelené barvy. Tvoří vrcholičnaté 

květenství. Květ bez korunních lístků je tvořen čtyřmi 

kališními lístky srůstající v češuli a kalíškem, jehož lístky 

jsou větší než lístky kalicha. Nechybí obyčejně čtyři 

tyčinky a jeden pestík. Plodem jsou nažky uzavřené. Kvete přibližně od května do září 

(podle: Pilát, 1988). 

Rozšíření:  

V ČR se vyskytuje hojně téměř na celém území. Nejhojnější je v sudetských 

a karpatských pohořích. Roste na loukách, pastvinách, křovinách a rumištích. Vyžaduje 

čerstvou a vlhkou hlínu dobře zásobenou živinami a humusem (podle: Slavík a kol. 

autorů, 1995). 

Léčitelství: 

Rostlina je známá jako léčivá bylina díky obsahu třísloviny, silic, hořčinů, 

glykosidů a dalších látek. Sbírá se a suší se nať a list. Kontryhel uvolňuje křeče a působí 

sedativně, je tedy užíván při průjmech, při zvlášť silné menstruaci (menoragii) a také se 

preventivně užívá k ulehčení klimakteria. Je známo, že příznivě ovlivňuje trávení. 

Blahodárně působí na žaludeční a střevní potíže. Zevně můžeme kontryhel používat 

k výplachům dutiny ústní při zánětlivých onemocněních, při kožních onemocněních, 

Obr. 2 Alchemilla vulgaris 

(http://commons.wikimedia.org) 
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jako jsou ekzémy a kožní vyrážky, a také jako obklady při očních zánětech. Dnes je 

však kontryhel užíván velmi zřídka (podle: Korbelář, 1985). 

Tomčíková (1999) ještě uvádí, že je kontryhel užíván při hrozícím potratu. 

Historie:  

Díky kapkám vody na listech byl kontryhel dříve považován za čarovnou 

rostlinu alchymistů. To, že byl kontryhel spojován s alchymisty, napovídá i jeho 

latinský název. Kapky sbírali a s jejich pomocí prý dokázali vyrobit zlato. V minulosti 

patřil kontryhel k nejlepším prostředkům na léčení ran (podle: Spohnová, 2010). 

Didaktické využití: 

Žákům můžeme na kontryhelu demonstrovat typ květenství s drobnými 

žlutozelenými kvítky. Můžeme také poukázat na oddenek s šupinami. Nevynecháme ani 

dlanitolaločné listy a palisty. A dále nezapomeneme upozornit na typický jev 

kontryhelu, gutaci. 

4.1.3 Jahodník obecný (Fragaria  vesca) 

Popis:  

Jahodník obecný je vytrvalá bylina vysoká cca 10-

25 cm s krátkým válcovitým oddenkem a dlouhými 

kořeny. Dlouze řapíkaté listy, na svrchní straně 

tmavozelené a na spodní straně modrozelené až stříbřitě 

lesklé, vytvářejí přízemní růžici. Mají pilovitý okraj listu 

a jsou trojčetné. Nechybí ani palisty. Lodyha je přímá 

a bezlistá. Rozmnožuje se vegetativně pomocí šlahounů, 

kořenující na uzlinách a vyrůstající z paždí listů. 

Oboupohlavné květy s pěti bílými korunními lístky 

doplňuje pět kališních lístků. Typ květenství je chudý 

vrcholík. Kvete cca od dubna do září. Plodem je souplodí 

Obr. 3 Fragaria  vesca 

(http://commons.wikimedia.org) 
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nažek na zdužnatělém květním lůžku – jahoda (zbarvená do červena, krásně vonící 

a chutná) (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Rozšíření: 

Jahodník obecný je velmi rozšířená bylina (nížiny až hory), s kterou se můžeme 

potkat na pasekách, na lesních a křovinatých stráních, v příkopech atd. Vyžaduje 

humózní a mírně suché až vlhké půdy (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Vedle jahodníku obecného se vyskytují také jahodník truskavec (Fragaria 

moschata), jahodník trávnice (Fragaria viridis) a další druhy rozdílné jen v několika 

botanických znacích. Křížením těchto a cizokrajných odrůd vzniklo několik zahradních 

druhů. Například jahodník zahradní (Fragaria) vznikl křížením dvou amerických druhů, 

především jahodníku viržinského (Fragaria) a jahodníku čilského (Fragaria). Zahradní 

odrůdy se k léčebným účelům nepoužívají (podle: Pilát, 1988). 

Léčitelství: 

Jahodník obecný je léčivá bylina, kterou můžeme užívat i dlouhodobě. Je to 

způsobené tím, že hlavně listy obsahují flavonoidy, třísloviny, vitamín C, silici, draslík 

aj. V plodech se vyskytují pektiny, organické kyseliny, aromatické látky, antokyan, 

fragarin a další látky. Z listů můžeme uvařit chutný čaj. Jahodník se používá 

při infekčních průjmech, chudokrevnosti, působí močopudně, zlepšuje metabolismus 

kyseliny močové, snižuje lámavost vlásečnic a celkově všestranně působí na celý 

organismus. Dokonce můžeme pro lepší pleť využít, pokud tedy nejsme alergičtí, 

zahradní jahody. Čerstvě vymačkanou jahodovou šťávu smícháme se smetanou 

a naneseme na tvář. Plody se také doporučují při revmatismu. Některým jedincům 

mohou způsobovat alergie (podle: Janča, 1995). 

Korbelář (1985) a Tomčíková (1999) navíc zmiňují, že se jahodník ještě používá 

při hemeroidech a na dezinfekci úst při paradentóze. 

Historie: 
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Publikace zmiňuje, že švédský přírodovědec Linné
3
 s ním léčil dnu. V minulosti 

se v lidovém léčitelství jahodník používal při skleróze, vysokém krevním tlaku, 

jaterních chorobách a revmatismu (podle Beneše, 1984). Těhotné ženy dříve nosívaly 

na břiše připevněný plátěný váček se sušeným listím lesního jahodníku, což mělo 

přivodit úlevu při těhotenských potížích (Janča, 1995). 

Didaktické využití: 

Žákům můžeme na tomto zástupci demonstrovat stavbu složeného trojčetného 

listu, zpeřenou žilnatinu a pilovitý okraj listu. Nesmíme opomenout na jahodu – 

souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku. Jahodník je vhodný na ukázku 

vegetativního rozmnožování šlahouny. Můžeme upozornit i na přítomnost oddenku. 

4.1.4 Mochna husí (Potentilla anserina) 

Popis: 

Jedná se o vytrvalou bylinu se silným oddenkem. 

Poléhavé lodyhy dosahují až 80 cm, na uzlinách zakořeňují. 

Listy jsou přetrhovaně lichozpeřené. Na spodu lodyhy 

vyrůstají listy největší, v horní části menší a méně zpeřené 

a nejvyšší listy zastupují pouze palisty. Lístky vejčitého 

tvaru mají pilovitý okraj. Na spodu jsou bíle plstnaté. 

Jednotlivé květy vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí 

listů. Květy tvoří kalíšek ze tří lístků, pět kališních a stejný 

počet žlutých korunních lístků, které svou délkou přesahují 

dvakrát lístky kališní. Tyčinek je dvacet. Kvete převážně 

od května do srpna. Plodem je nažka (podle: Pilát, 1988). 

Rozšíření: 

                                            

3
švédský botanik a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury 

Obr. 4 Potentilla anserina 

(http://commons.wikimedia.org) 
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Jedná se o hojnou rostlinu rostoucí převážně na návsích, pastvinách, u cest, 

na dvorech, na březích rybníků atd. Je to zástupce, který doprovází člověka, protože 

patří mezi nitrofilní rostliny (vyžadující vlhkou půdu bohatou na dusík, která může být 

i mírně kyselá) (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Léčitelství: 

Mochna husí se využívá i jako léčivá bylina díky obsahu různých účinných látek 

v nati a v kořeni. Mezi ně patří katechinové třísloviny, hořčiny, minerální látky, vitamin 

C, cholin a mastné kyseliny. Díky glykosidní sloučenině má protikřečový účinek. 

Podává se tedy při menstruačních bolestech, při kolikových bolestech žaludku, žlučníku 

a střev. Podporuje vznik žluči a žaludečních šťáv. Podává se při průjmech, zánětu 

průdušek, zlepšuje činnost srdce, snižuje krvácení a léčí zánět močového měchýře. 

Pozitivně působí na hemeroidy, na záněty ústní dutiny, na bolesti zubů, na mokvavé 

a špatně se hojící rány a paradontózu. Všechny tyto pozitivní účinky ovšem snižuje fakt, 

že rostlina je nitrofilní, obsahuje tedy velké množství, pro člověka nevhodného, dusíku 

(podle: Dugasovi, 2002). 

Historie: 

Název rostliny je odvozen od místa jejího výskytu. Najdeme ji všude tam, kde se 

pasou husy, pro něž je dobrým krmivem (podle: Dugasovi, 2002). 

Didaktické využití: 

Na mochně husí můžeme demonstrovat přetrhovaně lichozpeřené listy, výskyt 

palistů a pětičetný květ. Při výkladu upozorníme na výskyt, tím totiž poznáme, že je 

v půdě obsaženo větší množství dusíku. 

4.1.5 Růže šípková (Rosa canina) 

Popis: 
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Jedná se o statný ostnitý keř až tři metry vysoký 

se vzpřímenými nebo obloukovitě sehnutými prutovými 

větvemi. Silné a hákovitě zahnuté ostny na větvích vyrůstají 

nepravidelně. Větévky nesoucí květ a také kmínky
4
 jsou 

často bez ostnů. Střídavé lichozpeřené listy s 2-3 jařmy se 

skládají  nejčastěji z eliptických, ale i vejčitých 

zašpičatělých lístků s okrajem jednoduše nebo i dvakrát 

pilovitým. Jednotlivé lístky jsou lysé. Samozřejmě nechybí 

také palisty. Květy vyrůstají buď jednotlivě, nebo 

i v nepříliš bohatých vrcholičnatých květenstvích. Jsou 

pětičetné s růžovými, méně často bílými, slabě vonnými 

korunními lístky. Kališní lístky srůstají naspodu 

v baňkovitou češuli, která v sobě uzavírá semeníky pestíků. 

Květy mají mnoho tyčinek a pestíků. Nepravým plodem
5
 je 

šípek, který vzniká po oplození zdužnatěním češule. Uvnitř 

šípku se nacházejí pravé plody
6
, ochlupené nažky. Kvete od května (června) 

do července (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Rubcov (1984) navíc uvádí, že růži nechybí ani palisty, jež s řapíkem srůstají 

téměř po celé délce. 

Rozšíření: 

Růže šípková je rozšířená po celé Evropě. U nás se vyskytuje nejčastěji 

na vápenci, na okrajích lesů, na suchých výslunných stráních, na mezích a podél cest. 

Velký počet planě rostoucích druhů se ovšem navzájem kříží, proto se může stát, že 

nepoznáme pravou růži šípkovou (podle: Rubcov, 1984). 

                                            

4
 velmi staré větve 

5
 na jeho vzniku se kromě pestíku podílejí i další části květu, především květní lůžko a češule 

6
 vznikají přeměnou pestíku nebo jen semeníku, na jejich vzniku se nepodílí i jiné květní části 

Obr. 5 Rosa canina 

(http://commons.wikimedia.org) 
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Léčitelství: 

Růže patří mezi léčivé rostliny díky přítomnosti účinných látek v šípku. Mezi ně 

patří vitamín C a B, karoten, třísloviny, kyselina citrónová, jablečná a nikotinová, silice 

a další. Působí příznivě při jarní únavě a v těhotenství. Zvyšuje odolnost proti některým 

infekčním onemocněním (chřipky, nachlazení). Pomáhá při zánětu horních a dolních 

cest močových, při zácpě a má močopudný účinek. Doporučuje se používat proti 

krvácivosti dásní. Z rozmačkaných plodů se připravuje čaj. Zevně jej můžeme použít 

i jako kloktadlo (podle: Tomčíková, 1999). 

Nejvíce vitaminu C je obsaženo v tvrdých a nezralých šípkách. Jeho množství 

začne klesat v době plné zralosti. Podle počasí a stanoviště se ale kvantita vitaminu 

může lišit (podle: Korbelář, 1985). 

Historie: 

I v minulosti byla růže známá. Již ve staré Persii se vyráběla růžová voda 

destilací růžových květů. V 9. století se tato příjemně vonící voda vyvážela z Íránu 

do Bagdádu a odtud pak dále do celého tehdejšího světa. V Evropě se začalo destilovat 

až v roce 1580. V Bulharsku se začala růže kolem roku 1700 pěstovat ve velkém (podle: 

Pilát, 1988). 

Didaktické využití: 

Růže šípková je vhodná na laboratorní cvičení, kde s žáky můžeme pozorovat 

pod mikroskopem chromoplasty
7
 s barvivem z buněk dužniny šípku. Podélným řezem 

šípku spatříme ochlupené nažky. Dále žáky můžeme upozornit na výskyt ostnů, palistů 

a lichozpeřených listů. U květu se zaměříme na květní lůžko, které je miskovitě 

rozšířené a uzavírá v sobě semeníky pestíků. Tento útvar nazýváme češule. 

4.1.6 Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

                                            

7
 plastid s doplňkovými karotenoidovými barvivy 
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Popis: 

Tužebník jilmový patří k vytrvalým rostlinám. 

Jednoduchá nebo i větvená hranatá a přímá lodyha 

dosahuje přibližně 60 až 200 cm. Článkovaný plazivý 

oddenek s tenkými vláknitými kořeny přivádí k rostlině 

vláhu. Přetrhovaně lichozpeřené listy vynáší ve spodní 

části dlouhý a v horní části kratší řapík. Vejčité lístky 

mají dvakrát pilovitý okraj. Na spodní straně jsou světleji 

zelené a běloplstnaté. Nechybí ani palisty přirostlé k bázi 

řapíku. Drobné přisedlé nebo i dlouze stopkaté květy 

tvoří bohatá vrcholičnatá květenství. Květy jsou 

pětičetné s kališními a žlutavě bílými korunními lístky 

a mnoha tyčinkami. Kvete od června do srpna. Plodem je 

měchýřek (podle: Slavík a kol. autorů, 1995). 

Rozšíření: 

Zmiňovaný druh je v Evropě poměrně rozšířený. U nás se vyskytuje na vlhkých 

stanovištích, především u břehu potoků, v pobřežních houštinách a na vlhkých loukách 

(podle: Korbelář, 1985). 

Léčitelství: 

Rostlina patří mezi významné léčivky kvůli obsahu glykosidů spireosidu 

a spireinu, tříslovin, silic, vanilinu a methylesteru kyseliny salicylové. Právě kyselina 

salicylová tvoří důležitou složku. Její derivát, kyselina acetylsalicylová, je obsažena 

v léku Aspirin. Dnes se však vyrábí uměle. Ve farmacii se využívá hlavně květ a nať. 

Droga má svíravě hořkou chuť. Květy se suší a připravuje se z nich čaj. Používá se při 

horečce (antipyretikum), při dně a revmatismu (antirevmatikum). Také při potížích 

s vylučovací soustavou – patří mezi diuretické prostředky. Má příznivý vliv na různé 

kožní choroby. Odstraňuje otoky. Podává se i při obezitě. V dnešní době se už moc 

neužívá, je nahrazen umělými prostředky (podle: Janča, 1997). 

Historie: 

Obr. 6 Filipendula ulmaria 

(http://commons.wikimedia.org) 
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V 19. století se z tužebníku poprvé získala kyselina salicylová. Tužebník ovšem 

nebyl využíván jen jako léčivá rostlina, ale jeho květy se například používaly ke slazení 

medoviny (podle: Spohnová, 2010). 

Kremer (2004) uvádí, že se květy dají použít i jako aromatická látka. Můžeme je 

tedy přidávat do sladkých pokrmů, šťáv, ovocných vín a želé. 

Didaktické využití: 

Typickým příkladem u tužebníku jilmového je vrcholičnaté květenství. 

Na zástupci můžeme také demonstrovat oddenek a přetrhovaně lichozpeřené listy 

s palisty. 

4.1.7 Kuklík městský (Geum urbanum) 

Popis: 

Kuklík městský patří mezi vytrvalé byliny. 

V podzemní části nacházíme válcovitý oddenek. Ten 

přechází v téměř přímou a pýřitou lodyhu, která se 

v horní části chudě větví. Přetrhovaně lichozpeřené listy 

vytvářející přízemní růžici jsou krátce řapíkaté. 

Jednotlivé lístky mají okrouhle vejčitý tvar. Koncový 

lístek je větší a trojlaločný, někdy také pětilaločný. 

Na spodní části lodyhy se nachází většinou listy 

podobné přízemním, ale také mohou být trojčetné 

a v horní části lodyhy trojlaločné nebo nečleněné. 

Samozřejmě nechybí velké vejčité palisty. 

Oboupohlavné malé květy se skládají z kalíšku, z pěti 

lístků kališních a ze stejného počtu lístků korunních, jež 

se zbarvují do žluta. Jednotlivé květy jsou vynášeny pýřitými, dlouhými a poměrně 

tenkými stopkami. Po oplození vznikají chlupaté nažky vytvářející kulovité souplodí, 

které se snadno přichycuje na šaty a srst zvířat a tím jsou nažky roznášeny po krajině 

(podle: Pilát, 1988). 

Obr. 7 Geum urbanum 

(http://commons.wikimedia.org) 
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Rozšíření: 

Kuklík patří mezi rozšířené rostliny. Potkáme se s ním u plotů, u starých zdí, 

ve světlých lesích, na cestách a pustých místech. Zástupce je charakteristický tím, že 

vyžaduje půdu s vysokým obsahem dusíku (podle: Spohnová, 2010). 

Léčitelství: 

V oddenku se nachází léčivé látky, mezi které patří třísloviny, silice, vonný 

eugenol, který vzniká štěpením z glykosidního hořčinu geinu, dále obsahuje pryskyřice, 

kaučuk a další látky. Podává se ve formě čaje, odvaru a tinktury
8
. Kuklík je vhodný jako 

kloktadlo při zánětlivých onemocnění dutiny ústní a při krvácivosti dásní. Zevně se 

používá na léčbu hemeroidů a kožních vyrážek. Dále se podává při zánětech jícnu 

a žaludeční sliznice, při nadýmání, na léčbu žaludečních vředů a tlumí průjmy. Kuklík 

se ale neuplatňuje pouze jako léčivo. Můžeme z něho vyrobit kuklíkové víno a pivo 

(podle: Janča, 1995). 

Historie: 

Janča (1995) uvádí, že je kuklík v lidové medicíně znám již od středověku. 

Mluvil o něm už například Plinius v 1. století n. l. Spohnová (2010) zmiňuje, že dříve 

usušené kořeny nahrazovaly hřebíček, protože obsahují látku, která voní právě 

po hřebíčku. 

Didaktické využití: 

U kuklíku městského můžeme poukázat na nažky, které jsou opatřeny háčky. Je 

to přizpůsobení k rozšiřování plodů do okolí. Dále se můžeme zaměřit na oddenek, 

který se nachází v podzemní části, a také na přítomnost palistů. Žáky můžeme upozornit 

i na jeho výskyt. Kuklík vyžaduje půdy s vysokým obsahem dusíku. 

                                            

8
 lihový roztok 
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4.1.8 Trnka obecná (Prunus  spinosa) 

Popis: 

Trnka obecná, neboli slivoň trnka, je hustý 

trnitý keř průměrně vysoký 1-2 metry. Někdy ovšem 

dosahuje i vyšších rozměrů. Kůra se zbarvuje do tmavě 

šedé barvy. Keř je charakteristický přítomností kolců
9
. 

První řapíkaté listy s palisty se objevují 

až při odkvétání. Čepel je vejčitá až eliptická, na líci 

lysá a na rubu plstnatě chlupatá. Listy mají pilovitý 

okraj. Pětičetné květy, rozlišené na kalich a korunu, 

vyrůstají na krátkých stopkách jednotlivě nebo 

ve svazečcích z pupenů. Korunní lístky se zbarvují 

do bíla. Nechybí ani dvacet tyčinek a svrchní semeník. 

Kvete v březnu a dubnu. Po oplození se mění semeník 

na modročernou peckovici trpké a silně svíravé chuti 

(podle: Pilát, 1988). 

Rozšíření:  

Autoři různých publikací se shodují, že trnka patří mezi velmi rozšířené druhy. 

Vyskytuje se téměř v celé Evropě. Roste na výslunných křovinatých stráních, na sutích, 

mezích, ve světlých lesích jak v nížinách, tak i v horách. 

Léčitelství: 

I trnka obecná se zařazuje mezi léčivé rostliny. Droga je přítomna hlavně 

v květech, ale i v plodech. Ty obsahují třísloviny, flavonové glykosidy, barviva, vitamin 

C, pektin a mnoho dalších látek. Trnka se podává při poruchách trávení, nadýmání, 

zácpě (má mírné projímavé účinky) a při nachlazení. Známý je i mírný močopudný 

účinek. Zevně se odvar z trnek používá k výplachům úst při zánětech dutiny ústní 

                                            

9
 zkrácené a zašpičatělé postranní stonky 

Obr. 8 Prunus  spinosa 

(http://commons.wikimedia.org) 
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a hltanu. Lidé ovšem trnku nevyužívali pouze k léčení, ale také z ní vyráběli domácí 

trnkové víno a povidla (podle: Rubcov, 1984). 

Historie: 

Dříve se trnka spojovala s různými pověrami. Pokud se trnková větvička nosila 

na krku nebo byla zavěšena nade dveřmi, odháněla zlo, démony a negativní vibrace 

(podle: Janča, 1997).  

Pilát (1988) zmiňuje, že v dávných dobách přadleny žvýkaly trnky, aby slinné 

žlázy vyměšovaly hojnost slin, které potřebovaly k vlhčení nití při předení. 

Didaktické využití: 

Žákům připomeneme základní znaky, podle kterých poznají trnku. V době květu 

se na keři objevují bílé květy. První listy ovšem raší až při odkvětu. Trnka se také 

snadno určí podle přítomnosti kolců. Žáky upozorníme na tmavomodrý plod, peckovici, 

který slouží jako zdroj potravy různým ptákům. 

4.1.9 Hloh obecný (Crataegus laevigata) 

Popis: 

Hloh obecný patří mezi keře (někdy dokonce 

stromky) vysoké cca pět metrů.  Trnité větve nesou 

střídavé řapíkaté listy s palisty. Obvejčitá čepel je 

ve špičce tří až pětilaločná s pilovitým okrajem. 

Na svrchní straně jsou listy lysé a tmavozelené a na rubu 

nejdříve chlupaté, později pak lysé a světlozelené. 

Pravidelné pětičetné květy tvoří bohatá květenství, 

chocholíky. Korunní lístky září bílou barvou. Nechybí 

zpravidla dvacet tyčinek a spodní semeník. Keř kvete 

od května do června a charakteristicky zapáchá. Plodem je 

malvice. Hlohu obecnému se velmi podobá hloh 

jednosemenný. Rozlišují se podle tří znaků. Hloh jednosemenný má více rozeklané 

Obr. 9 Crataegus laevigata 

(http://commons.wikimedia.org) 
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a až sedmilaločné listy. Květy jsou menší a plody obsahují pouze jedno semeno (podle: 

Rubcov, 1984). 

Rozšíření: 

Odborná publikace uvádí, že hloh obecný se nachází na celém území Evropy. 

U nás hojně roste ve světlých lesích, na suchých kamenitých a křovinatých stráních, 

u plotů, na pasekách a zarůstajících pastvinách (podle: Rubcov, 1984). 

Léčitelství: 

Hloh je vyhledávanou rostlinou, protože patří mezi léčivé rostliny. Obsahuje 

flavonoidy, katechinové třísloviny, pektiny, saponiny, červená antokyanová barviva, 

vitamin C a B a další látky, jež se vyskytují v květech, listech a plodech. S květy, které 

se sbírají na začátku kvetení, se trhají i listy. Plody se získávají v září a říjnu zdravé, 

nepoškozené a beze stopek. Drogu můžeme užívat samotně v nálevu, v různých 

čajových směsích nebo jako tinkturu. Podává se při srdečních problémech, posiluje 

a prokrvuje srdeční sval, snižuje krevní tlak. Patří tedy mezi hypotonika. Zabraňuje 

kornatění tepen. Je vhodné ho podávat i při následcích infarktu myokardu (podle: 

Tomčíková, 1999). 

Patří také mezi tišící prostředky. Pomáhá při vyčerpání a únavě, bolestech, 

závratích, dušnosti a pocitech strachu. Je vhodný i k masírování bolavých míst 

při zánětech svalů, revmatismu a jiných bolestech. Léčivé účinky nepocítíme okamžitě, 

ale až po několika týdnech, někdy až po měsících (podle: Dugasovi, 2002). 

Historie: 

Již od prvního století po Kristovi díky Dioskorides známe hloh obecný jako 

léčivou rostlinu. Ve středověku se užíval proti průjmu a silnému menstruačnímu 

krvácení. Od 19. století ho známe jako srdeční lék (podle: Spohnová, 2010). 

Didaktické využití: 

Žáky upozorníme na následující znaky, podle kterých poznají hloh. V době 

květu, kdy se objevují bílé květy s nápadně červenými prašníky, jsou přítomny i listy. 
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Květy tvoří bohatá květenství, chocholíky. Na větvích nechybí trny. Kůra se zbarvuje 

téměř do stříbřitě šeda. Plodem jsou červené malvice. 

4.1.10  Jeřáb ptačí (Sorbus  aucuparia) 

Popis: 

Jeřáb ptačí patří mezi stromové zástupce často 

vysazované podél cest a silnic. Lichozpeřené listy 

se čtyřmi až devíti jařmy se skládají z podlouhle 

kopinatých lístků s pilovitými okraji. Jakmile začne 

strom kvést (květen až červen), ozdobí ho mnoho 

drobných bílých květů, které se shlukují do květenství, 

chocholičnatých lat. Květy jsou pravidelné, pětičetné, 

s mnoha tyčinkami. Po oplození se přeměňují 

na oranžové až červené malvice (jeřabiny), které 

obsahují vzácné vitamíny a další léčivé látky (podle: 

Janča, 1995). 

Rozšíření: 

Jeřáb je rozšířen v Evropě, ale také v Asii. Jak 

už jsem zmínila, vysazuje se často podél silnic a cest, 

protože snese znečištěné ovzduší a málo půdy. Najdeme ho ale i na jiných, čistějších 

stanovištích, než jsou silnice. Můžeme se s ním například potkat ve světlých lesích, 

na skalnatých stráních, v parcích, ale i v zahradách a na loukách (podle: Korbelář, 

1985). 

Léčitelství: 

Jeřáb obsahuje organické kyseliny, včetně vitaminu C, dále cukry, třísloviny, 

pektiny, antokyany, silici, flavonoidy a hořčiny. Díky těmto látkám se jeřabiny, méně 

často i květy, využívají jak v lidovém léčitelství, tak ve farmacii. Květy navíc obsahují 

látku podobnou ženským hormonům estrogenům. Droga působí močopudně. To se 

využívá v lékařství k vyplavování drobných ledvinových kamínků. Droga také 

Obr. 10 Sorbus  aucuparia 

(http://commons.wikimedia.org) 
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podporuje trávení ve střevech, protože ovlivňuje vylučování žluče. Celkově reguluje 

činnost střev, užívá se tedy proti průjmům a zácpám. Dále blahodárně působí na záněty 

horních cest dýchacích. Podává se při revmatických chorobách a dně. Pokud požíváme 

jeřabiny čerstvé, nesmíme to přehánět s množstvím. Obsahují totiž látky, jež způsobují 

určitou jedovatost a mohou přivodit příznaky lehké otravy s nevolností a bolestí hlavy. 

Tuto nepříznivou vlastnost ale ztrácejí sušením nebo kompotováním. Z květů si 

můžeme připravit koupel nohou nebo rukou (podle: Janča, 1995). 

Historie: 

Jeřáb byl ve středověku zasvěcen bohu hromu. Čerstvé plody byly už známé tím, 

že mají projímavé účinky. Vyráběl se z nich i ocet. Na Slovensku léčili úplavici silnou 

pálenkou z jeřabin (podle: Dugasovi, 2002). 

Didaktické využití: 

U jeřábu ptačího můžeme upozornit na lichozpeřené listy složených z podlouhle 

kopinatých lístků. V době květu se zaměříme na květy shlukující se v květenství, 

chocholičnaté laty. Ty se mění po oplození na oranžové až červené malvice. Také se 

zmíníme o místě výskytu jeřábu, a tedy o toleranci stromu k znečištěnému ovzduší. 
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5 Didaktická využití rostlin z čeledi růžovitých (Rosaceae) ve výuce 

5.1 Pracovní listy a praktická cvičení 

5.1.1 Pracovní list pro žáky ZŠ 

Pracovní list  

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovité (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Z uvedených zástupců vyber a podtrhni ty, kteří patří do čeledi růžovitých. 

sedmikráska obecná 

růže šípková 

kontryhel obecný 

řepík lékařský 

tužebník jilmový 

podběl lékařský 

jahodník obecný 

prvosenka jarní 

hrušeň obecná 

kuklík městský 

hluchavka bílá 

mochna husí 

jabloň domácí 

řebříček obecný 

plicník lékařský 

slivoň švestka 

hloh obecný 

jeřáb ptačí 

lopuch větší 

ostružiník maliník 

smetanka lékařská 

violka vonná 

mandloň obecná 

třešeň ptačí
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Úkol č. 2: Z vybraných růžovitých napiš ty, které jsou pěstované u nás na zahrádkách 

a v sadech jako užitkové rostliny. Použij rostliny z úkolu č. 1. 

………………………………   ……………………………….. 

………………………………   ……………………………….. 

……………………………....   ……………………………….. 

……………………………….   ……………………………….. 

Úkol č. 3: Přiřaď plody k rostlinám. 

souplodí peckoviček     ostružiník křovitý 

malvice      slivoň trnka 

souplodí nažek     jeřáb ptačí 

peckovice      jahodník obecný 

 

Úkol č. 4: Napiš, jaké je využití řepíku lékařského ve zdravotnictví a v lidovém 

léčitelství. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Úkol č. 5: Poznáš rostlinu, kterou popisuji?  

Listy jsou trojčetné. Rostlina kvete bíle. Plodem je souplodí nažek na vyklenutém 

květním lůžku. Rozmnožuje se vegetativně pomocí šlahounů. Patří mezi užitkové 

rostliny. Využívá se i ve farmacii.  

Jedná se o ………………………………………… 
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Úkol č. 6: Na obrázku je růže šípková. Vyznač (zakroužkuj a popiš) palisty, 

lichozpeřené listy, jednotlivý lístek v lichozpeřeném listu, kališní lístky, korunní lístky, 

tyčinky a pestík. 
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5.1.2 Pracovní list pro žáky gymnázií 

Pracovní list 

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovité (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Čarou spoj pojmy, které k sobě patří: 

       jahodník obecný 

       hloh obecný 

NAŽKA      mochna husí 

PECKOVICE      meruňka obecná 

MALVICE      slivoň švestka 

       jeřáb ptačí 

       trnka obecná  

 

Úkol č. 2: Vysvětli rozdíl mezi pravým a nepravým plodem. 

pravý plod: ……………………………………………………………………………… 

nepravý plod: …………………………………………………………………………… 

Úkol č. 3: Vyplň následující křížovku: 

1. U jaké rostliny je znám jev gutace? Napiš rodové jméno rostliny. 

2. Trnka obecná je charakteristická přítomností zkrácených a zašpičatělých 

postranních stonků. Jak se tyto útvary správně botanicky jmenují? 

3. Čeleď růžovité (Rosaceae) je známa přítomností útvarů na bázi řapíků 

podobající se listům. Jak se tyto útvary nazývají? 
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4. Napiš rodové jméno zástupce, který se rozmnožuje vegetativně pomocí 

šlahounů. 

5. Napiš celé jméno (rodové i druhové) rostliny, která vyhledává půdy s vysokým 

obsahem dusíku a vyskytuje se tam, kde se pasou husy nebo slepice. 

6. Jak se nazývá botanicky plod jeřábu obecného? 

7. Čeleď růžovité (Rosaceae) obsahuje látky, díky kterým rostliny voní. O jakých 

látkách je řeč? 

8. Jak se nazývá botanicky plod třešně ptačí? 

9. Napiš rodové jméno keře, u kterého raší listy až po odkvětu. 

10. V buňkách dužniny šípku můžeme pod mikroskopem pozorovat organely, 

v kterých se nachází doplňkové barvivo beta-karoten, které způsobuje červené 

zbarvení šípků. Jak tyto organely nazýváme? 

    1.                 

       2.             

    3.              

       4.                 

      5.            

       6.           

     7.             

  8.                

      9.            

10

. 

                 

 

Tajenka je: ……………………………………………………………. 
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Pokud nevíš, kterému zástupci latinské jméno patří, použij jakékoliv informační zdroje. 

Napiš vše, co o této rostlině víš. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.1.3 Laboratorní cvičení pro ZŠ 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování a určování plodů zástupců čeledi růžovité (Rosaceae) 

Úkol: Pojmenujte, popište a přiřaďte plody k zástupcům čeledi. 

Pomůcky: nůž, fotografie s jednotlivými zástupci 

Přírodniny: jahoda, malina, ostružina, jablko, hruška, třešeň, šípek, jeřabina (dle 

možností) 

Postup:  

1) Nejdříve si jednotlivé plody pořádně prohlédněte a pojmenujte je správně 

botanicky. 

2) Poté přiřaďte k jednotlivým plodům fotografii rostliny, ke které plod patří. 

3) Nožem postupně plody rozřízněte podélně na dvě půlky a pojmenujte jejich 

jednotlivé části. 

4) Během těchto úkolů se vše zaznamenávejte do sešitu nebo pořizujte 

fotografickou dokumentaci. 

 

Otázky: 

1) Jaké plody jsi mohl(a) vidět? 

2) Co je to oplodí? 

3) Jaký je rozdíl mezi souplodím a plodenstvím? 

 

Závěr: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu udělejte podélný řez a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně 

(Pyrus), třešně (Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou potom opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak 

byly upevněny v květu. 

3) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si 

opět důkladně prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

Podélný řez květem: 

 

 

Otázky: 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo nerozlišené? Jak se tyto obaly 

nazývají a jakou mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Je květ pravidelně souměrný? 

4) Co v sobě ukrývá prašník tyčinky a co semeník pestíků? Co vzniká jejich 

spojením? 

 

Závěr: 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne 

a zda opadávají po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zakreslete ho.  

Nákres: 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) U jakých zástupců najdete ještě ostny (kromě růže šípkové)? 

 

Závěr: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 
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5.1.4 Laboratorní cvičení pro gymnázia 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování chromoplastů v buňkách dužniny šípku (nebo v dužnině jeřabin) 

Úkol: Připravte nativní preparát s odebranou dužninou.  

Pomůcky: podložní a krycí sklíčko, kádinka, hodinové sklíčko, kapátko, preparační 

jehla 

Přírodniny: plod růže šípkové (Rosa canina) 

Postup:  

1) Připravte si destilovanou vodu do kádinky s hodinovým sklíčkem a kapátkem. 

2) Na podložní sklíčko si připravte kapku destilované vody, kam poté přenesete 

odebranou dužninu. 

3) Preparační jehlou protrhněte tuhou pokožku šípku a seškrábněte malé množství 

dužniny šípku přímo pod pokožkou. 

4) Odebraný vzorek přeneste do malé kapky vody na podložním sklíčku 

a preparační jehlou rozdělejte. 

5) Přikryjte krycím sklíčkem a můžete pozorovat. 

6) Najděte místo s nepoškozenými buňkami a zakreslete.   

Nákres: 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývají plastidy s barvivem? 

2) Jak se nazývá barvivo v těchto plastidech? 

3) Je toto barvivo rozpustné ve vodě nebo v tucích? 

Závěr: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pokus s barvivy vyskytující se v plodech třešně (Prunus) 

Úkol: Zjistěte, jak se mění barvivo v závislosti na pH. 

Pomůcky: nůž, třecí miska s tloučkem, stojan, kádinky, filtrační papír, nálevka, tyčinka, 

zkumavky se stojanem 

Přírodniny a chemikálie: plody třešně, NaHCO3 (jedlá soda) nebo NaOH (hydroxid 

sodný), HCl (kyselina chlorovodíková) nebo ocet 

Postup: 

1) Plody nakrájíme na malé kousky, zalijeme přiměřeným množstvím vroucí vody 

a rozmělníme tloučkem a třecí misce. 

2) Roztok přefiltrujeme, abychom se zbavili rozdrcené dužniny. 

3) Filtrát rozlijeme do 3 zkumavek. 

4) Do jedné přilijeme kyselinu chlorovodíkovou (popřípadě ocet), do druhé 

přidáme jedlou sodu a do třetí nic přilévat nebudeme. 

5) Pozorujme změny v barvě filtrátu. 

 

 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývá červené až modré barvivo ve vakuolách? 

2) Je toto barvivo rozpustné ve vodě nebo v tucích? 

3) V jakých dalších plodech toto barvivo najdete? 

 

 

Závěr: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 61 

Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu zakreslete květní digram a zapište květní vzorec 

růže šípkové (Rosa canina). Poté udělejte podélní řez květem a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně 

(Pyrus), třešně (Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak byly 

upevněny v květu. 

3) Nakreslete květní digram a napište květní vzorec. 

4) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si 

opět důkladně prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

Květní diagram a květní vzorec: 

 

Podélný řez květem: 

 

Otázky: 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo nerozlišené? Jak se tyto obaly 

nazývají a jakou mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Jak se nazývá pohárkovitý útvar na spodní straně květu? Jak vzniká? 

 

Závěr: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Laboratorní cvičení č. 4 

Téma: Pozorování sklerenchymatických buněk plodu hrušně (Pyrus) 

Úkol: Zhotovte mačkaný preparát a pozorujte pod mikroskopem. 

Pomůcky: kapátko, dvě podložní sklíčka 

Přírodniny a chemikálie: suspenze z dužniny hrušně 

Postup: 

1) Na vyčištěné podložní sklíčko kápněte pomocí kapátka připravenou suspenzi. 

2) Překryjte druhým čistým podložním sklíčkem a mačkejte na připravený preparát 

palci. 

3) Pozorujte pod mikroskopem a zakreslete alespoň tři sklerenchymatické buňky. 

Nákres: 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Co jsou sklerenchymatické buňky? 

2) Jakou mají funkci tyto buňky? 

3) U kterých jiných rostlin najdete sklerenchymatické buňky (sklerenchymatické 

pletivo)? 

 

Závěr: ……………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Laboratorní cvičení č. 5 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne 

a zda opadávají po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zkuste, aniž byste 

se poranili, odlomit osten. Zakreslete ho. 

Nákres: 

 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) Pro jaké čeledi jsou charakteristické? 

4) Co se podílí na vzniku ostnu? 

 

Závěr:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci s tématem o čeledi růžovitých (Rosaceae) jsem zkoumala 

a posuzovala jednotlivé učebnice pro základní školy a gymnázia. V úvodu jsem se 

zmínila o své domněnce, že více informací se bude vyskytovat v učebnicích 

pro gymnázia. Po provedené analýze jsem došla k závěru, že některé učebnice 

pro základní školy by se mohly stavět z hlediska počtu zástupců čeledi Rosaceae 

na stejnou úroveň jako učebnice pro gymnázia. Dokonce některé učebnice pro základní 

školy uvádějí více léčivých druhů rostlin, například nakladatelství SPN. Z hlediska 

počtu druhů čeledi Rosaceae bych vyzdvihla učebnici od Švecové, M. nakladatelství 

NATURA (1998) a dále učebnici od Dobroruky, L. nakladatelství Scientia (1998).  

Po provedené analýze jsem zjistila, které druhy rostlin čeledi Rosaceae se 

v učebnicích uvádějí častěji a ty jsem dále charakterizovala (celkem deset druhů). 

Nezařazovala jsem mezi ně ovocné stromy, soustředila jsem se pouze na planě rostoucí 

rostliny, přičemž převažovaly byliny. Zaměřila jsem se na popis základních znaků 

druhu a zajímavostí o rostlině, například z hlediska léčitelství nebo z historie. Práci jsem 

obohatila o ilustrační obrázky jednotlivých zástupců. 

V další části práce jsem připravila náměty na laboratorní cvičení a pracovní listy 

pro žáky základních škol a studenty gymnázií odpovídající jejich věku a znalostem. 

Inspirovala jsem se v knize od Molisch, H. (1975) a také od Střihavkové, H. (1978). 

Správnost latinských názvů zástupců čeledi Rosaceae jsem si ověřovala dle Kubáta 

(2002): Klíč ke květeně ČR. 

Doufám, že informace uvedené v bakalářské práci budou vhodné především 

pro začínající učitele, kteří v ní mohou najít mnoho užitečných informací a nápadů, jež 

je možné využít ve výuce botaniky. 
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8.3 Pracovní listy - řešení 

Pracovní list pro žáky ZŠ 

Pracovní list  

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Z uvedených zástupců vyber a podtrhni ty, kteří patří do čeledi růžovitých.   

sedmikráska obecná      jabloň domácí 

růže šípková       řebříček obecný 

kontryhel obecný      plicník lékařský 

řepík lékařský       slivoň švestka 

tužebník jilmový       hloh obecný 

podběl lékařský       jeřáb ptačí 

jahodník obecný       lopuch větší 

prvosenka jarní       ostružiník maliník 

hrušeň obecná       smetanka lékařská 

kuklík městský       violka vonná 

hluchavka bílá       mandloň obecná 

mochna husí       třešeň ptačí 

Úkol č. 2: Z vybraných růžovitých napiš ty, které jsou pěstované u nás na zahrádkách a v sadech jako 

užitkové rostliny. Použij rostliny z úkolu č. 1.  

JAHODNÍK OBECNÝ      OSTRUŽINÍK MALINÍK 

HRUŠEŇ OBECNÁ      SLIVOŇ ŠVESTKA 

JABLOŇ DOMÁCÍ 
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Úkol č. 3: Přiřaď plody k rostlinám. 

souplodí peckoviček     ostružiník křovitý 

malvice       slivoň trnka 

souplodí nažek      jeřáb ptačí 

peckovice      jahodník obecný 

 

Úkol č. 4: Napiš, jaké je využití řepíku lékařského ve zdravotnictví a v lidovém léčitelství. 

používá se proti zánětlivým onemocněním, tlumí průjmy, pomáhá při poruchách trávení, užívá se 

při namožených hlasivkách a na různé zevní choroby 

Úkol č. 5: Poznáš rostlinu, kterou popisuji?  

Listy jsou trojčetné. Rostlina kvete bíle. Plodem je souplodí nažek na vyklenutém květním lůžku. 

Rozmnožuje se vegetativně pomocí šlahounů. Patří mezi užitkové rostliny. Využívá se i ve farmacii.  

Jedná se o: JAHODNÍK OBECNÝ 

Úkol č. 6: Na obrázku je růže šípková. Vyznač (zakroužkuj a popiš) palisty, lichozpeřené listy, jednotlivý 

lístek v lichozpeřeném listu, kališní lístky, korunní lístky, tyčinky a pestík. 
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Pracovní list pro žáky gymnázií 

Pracovní list 

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Čarou spoj pojmy, které k sobě patří: 

       jahodník obecný 

       hloh obecný 

NAŽKA       mochna husí 

PECKOVICE      meruňka obecná 

MALVICE      slivoň švestka 

       jeřáb ptačí 

       trnka obecná  

Úkol č. 2: Vysvětli rozdíl mezi pravým a nepravým plodem. 

pravý plod: vznikají přeměnou pestíku nebo jen semeníku, na jejich vzniku se nepodílí i jiné květní části 

nepravý plod: na jeho vzniku se kromě pestíku podílejí i další části květu, především květní lůžko a češule 

 

Úkol č. 3: Vyplň následující křížovku: 

1. U jaké rostliny je znám jev gutace? Napiš rodové jméno rostliny. 

2. Trnka obecná je charakteristická přítomností zkrácených a zašpičatělých postranních stonků. 

Jak se tyto útvary správně botanicky jmenují? 

3. Čeleď růžovité (Rosaceae) je známa přítomností útvarů na bázi řapíků podobající se listům. 

Jak se tyto útvary nazývají? 

4. Napiš rodové jméno zástupce, který se rozmnožuje vegetativně pomocí šlahounů. 

5. Napiš celé jméno (rodové i druhové) rostliny, která vyhledává půdy s vysokým obsahem dusíku 

a vyskytuje se tam, kde se pasou husy nebo slepice. 

6. Jak se nazývá botanicky plod jeřábu obecného? 
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7. Čeleď růžovité (Rosaceae) obsahuje látky, díky kterým rostliny voní. O jakých látkách je řeč? 

8. Jak se nazývá botanicky plod třešně ptačí? 

9. Napiš rodové jméno keře, u kterého raší listy až po odkvětu. 

10. V buňkách dužniny šípku můžeme pod mikroskopem pozorovat organely, v kterých se nachází 

doplňkové barvivo beta-karoten, které způsobuje červené zbarvení šípků. Jak tyto organely 

nazýváme? 

    1. k o n t r y h e l        

       2. k o l c e        

    3. p a l i s t        

       4. j a h o d n í k        

      5. m o c h n a h u s í  

       6. m a l v i c e    

     7. v o n n é o l e j e   

  8. p e c k o v i c e       

      9. t r n k a       

10.

.... 

c h r o m o p l a s t y      

 

Tajenka je: Rosa canina 

Pokud nevíš, kterému zástupci latinské jméno patří, použij jakékoliv informační zdroje. Napiš vše, co 

o rostlině víš. 

Jedná se o keř s ostny, které vyrůstají nepravidelně. Lichozpeřené listy podpírají palisty, které jsou 

s řapíkem srostlé téměř po celé délce. Květy jsou pětičetné s mnoha tyčinkami a pestíky. Květní lístky 

vyrůstají naspodu v baňkovité češuli, v které jsou uzavřeny semeníky pestíků. Nepravým plodem je šípek, 

který v sobě uzavírá ochlupené nažky. 
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Laboratorní cvičení pro ZŠ 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování a určování plodů zástupců čeledi růžovité (Rosaceae) 

Úkol: Pojmenujte, popište a přiřaďte plody k zástupcům čeledi. 

Pomůcky: nůž, fotografie s jednotlivými zástupci 

Přírodniny: jahoda, malina, ostružina, jablko, hruška, třešeň, šípek, jeřabina (dle možností) 

Postup:  

1) Nejdříve si jednotlivé plody pořádně prohlédněte a pojmenujte je správně botanicky. 

2) Poté přiřaďte k jednotlivým plodům fotografii rostliny, ke které plod patří. 

3) Nožem postupně plody rozřízněte podélně na dvě půlky a pojmenujte jejich jednotlivé části. 

4) Během těchto úkolů se vše zaznamenávejte do sešitu nebo pořizujte fotografickou dokumentaci. 

 

Otázky: 

1) Jaké plody jsi mohl(a) vidět? 

2) Co je to oplodí? 

3) Jaký je rozdíl mezi souplodím a plodenstvím? 

 

Závěr: Během cvičení jsme pracovali se souplodím nažek na zdužnatělém květním lůžku, souplodím 

peckoviček, malvicí, peckovicí a s nažkami uvnitř zdužnatělé češule. Po oplození se stěny semeníku nebo 

celého pestíku mění na oplodí. U plodu je to právě ta část, která obklopuje a chrání semena. Souplodí je 

skupina plodů z jednoho květu a plodenství je skupina plodů vyvíjející se z květenství. 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu udělejte podélný řez a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně (Pyrus), třešně 

(Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou potom opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak byly upevněny 

v květu. 

3) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si opět důkladně 

prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

 

Otázky:        Podélný řez květem: 

 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo 

nerozlišené? Jak se tyto obaly nazývají a jakou 

mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Je květ pravidelně souměrný? 

4) Co v sobě ukrývá prašník tyčinky a co semeník 

pestíků? Co vzniká jejich spojením? 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: Květ růže šípkové tvoří pět zelených kališních lístků, pět růžovobílých korunních lístků a mnoho 

tyčinek a pestíků. Je pravidelně souměrný. Prašník tyčinky, který nese nitka, je tvořen dvěma prašnými 

váčky. Každý váček se skládá ze dvou prašných pouzder. Ty v sobě ukrývají pylová zrna. Semeníky 

pestíku ukrývají vajíčka. Splynutím dojde k oplození a vzniká semeno. 
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Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne a zda opadávají 

po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zakreslete ho.  

Nákres: 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) U jakých zástupců najdete ještě ostny (kromě růže šípkové)? 

 

Závěr:  

Palisty jsou párové orgány na bázi řapíku, které mají za úkol chránit mladé listové části a podpírat listy. 

U růže šípkové jsou téměř po celé délce srostlé s řapíkem. Po vývinu listů neopadávají, jsou vytrvalé.  

Ostny můžeme vidět u ostružiníku. 



 

 78 

Laboratorní cvičení pro gymnázia 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování chromoplastů v buňkách dužniny šípku (nebo v dužnině jeřabin) 

Úkol: Připravte nativní preparát s odebranou dužninou. 

Pomůcky: podložní a krycí sklíčko, kádinka, hodinové sklíčko, kapátko, preparační jehla 

Přírodniny: plod růže šípkové (Rosa canina) 

Postup:  

1) Připravte si destilovanou vodu do kádinky s hodinovým sklíčkem a kapátkem. 

2) Na podložní sklíčko si připravte kapku destilované vody, kam poté přenesete odebranou 

dužninu. 

3) Preparační jehlou protrhněte tuhou pokožku šípku a seškrábněte malé množství dužniny šípku 

přímo pod pokožkou. 

4) Odebraný vzorek přeneste do malé kapky vody na podložním sklíčku a preparační jehlou 

rozdělejte. 

5) Přikryjte krycím sklíčkem a můžete pozorovat. 

6) Najděte místo s nepoškozenými buňkami a zakreslete.   

Nákres: 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývají plastidy s barvivem? 

2) Jak se nazývá barvivo v těchto 

plastidech? 

3) Je toto barvivo rozpustné ve vodě 

nebo v tucích? 

 

 

 

Závěr: V čerstvém preparátu jsme měli 

možnost vidět chromoplasty s barvivem beta - karotenem, které způsobuje červené zbarvení šípků. Toto 

barvivo je rozpustné v tucích. 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pokus s barvivy vyskytující se v plodech třešně (Prunus) 

Úkol: Zjistěte, jak se mění barvivo v závislosti na pH. 

Pomůcky: nůž, třecí miska s tloučkem, stojan, kádinky, filtrační papír, nálevka, tyčinka, zkumavky se 

stojanem 

Přírodniny a chemikálie: plody třešně, NaHCO3 (jedlá soda) nebo NaOH (hydroxid sodný), HCl (kyselina 

chlorovodíková) nebo ocet 

Postup: 

1) Plody nakrájíme na malé kousky, zalijeme přiměřeným množstvím vroucí vody a rozmělníme 

tloučkem a třecí misce. 

2) Roztok přefiltrujeme, abychom se zbavili rozdrcené dužniny. 

3) Filtrát rozlijeme do 3 zkumavek. 

4) Do jedné přilijeme kyselinu chlorovodíkovou (popřípadě ocet), do druhé přidáme jedlou sodu 

a do třetí nic přilévat nebudeme. 

5) Pozorujme změny v barvě filtrátu 

 

 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývá červené až modré barvivo ve vakuolách? 

2) Je toto barvivo rozpustné ve vodě nebo v tucích? 

3) V jakých dalších plodech toto barvivo najdete? 

 

 

 

Závěr: Ve vakuolách se nachází barvivo antokyany. Je rozpustné ve vodě. Dále ho můžeme pozorovat 

v ostružinách, v červeném zelí, v květech zvonků, pomněnek, fialek a jiných rostlinách. Po přidání 

dalších chemikálií jsme si mohli všimnout změny barvy. Podle třetí zkumavky, do které jsme nic 

nepřilévali, pozorujeme změny barev v ostatních zkumavkách. Po přilití kyseliny chlorovodíkové se 

barva změnila na tmavě červenou. Po přidání jedlé sody se filtrát zbarvil do modra. 
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Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu zakreslete květní digram a zapište květní vzorec růže šípkové 

(Rosa canina). Poté udělejte podélní řez květem a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně (Pyrus), třešně 

(Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak byly upevněny v květu. 

3) Nakreslete květní digram a napište květní vzorec. 

4) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si opět důkladně 

prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

Květní diagram a květní vzorec:      Podélný řez květem: 

 

 

 

Otázky: 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo nerozlišené? Jak se tyto obaly nazývají a jakou 

mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Jak se nazývá pohárkovitý útvar na spodní straně květu? Jak vzniká? 

 

Závěr: Květ růže šípkové tvoří pět zelených kališních lístků, pět růžovobílých korunních lístků a mnoho 

tyčinek a pestíků. Květní obaly má tedy rozlišené. Na spodní straně květu vzniká srůstem květního lůžka, 

květních obalů a báze tyčinek pohárkovitý útvar zvaný češule, který v sobě uzavírá semeníky pestíků. 
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Laboratorní cvičení č. 4 

Téma: Pozorování sklerenchymatických buněk plodu hrušně (Pyrus) 

Úkol: Zhotovte mačkaný preparát a pozorujte pod mikroskopem. 

Pomůcky: kapátko, dvě podložní sklíčka 

Přírodniny a chemikálie: suspenze z dužniny hrušně 

Postup: 

1) Na vyčištěné podložní sklíčko kápněte pomocí kapátka připravenou suspenzi. 

2) Překryjte druhým čistým podložním sklíčkem a mačkejte na připravený preparát palci. 

3) Pozorujte pod mikroskopem a zakreslete alespoň tři sklerenchymatické buňky. 

Nákres: 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Co jsou sklerenchymatické buňky? 

2) Jakou mají funkci tyto buňky? 

3) U kterých jiných rostlin najdete sklerenchymatické buňky (sklerenchymatické pletivo)? 

 

Závěr: V preparátu jsme mohli dobře pozorovat sklerenchymatické buňky. Jedná se o buňky se 

sekundárně ztloustlou buněčnou stěnou, ve kterých jsou propojovací kanálky a prochází jimi 

plasmodesmy. Sklerenchymatické buňky tvoří pletivo sklerenchym, které patří k nejpevnějším pletivům. 

Toto pletivo zvyšuje pevnost částí rostlin. Nacházíme ho např. u lnu, konopí, kopřivy, v peckách atd. 
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Laboratorní cvičení č. 5 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne a zda opadávají 

po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zkuste, aniž byste se poranili, 

odlomit osten. Zakreslete ho. 

Nákres: 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) Pro jaké čeledi jsou charakteristické? 

4) Co se podílí na vzniku ostnu? 

 

Závěr:  

Palisty jsou párové orgány na bázi řapíku, které mají za úkol chránit mladé listové části a podpírat listy. 

Jsou charakteristické pro čeleď růžovité (Rosaceae) a bobovité (Fabaceae). U růže šípkové jsou téměř 

po celé délce srostlé s řapíkem. Po vývinu listů neopadávají, jsou vytrvalé.  Na vzniku ostnu se podílejí 

jak pokožkové buňky, tak i podpokožkové. Můžeme je vidět u růže a ostružiníku. 

 

 


