
PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1: Galerie ověřování preparačních metod 

 Jelikož jsem během ověřování uváděných preparačních metod pořídila mnoho 

fotografií, které nemohly být zařazeny přímo do textové části diplomové práce, jsou 

k dispozici v rámci této kapitoly. Přikládám fotografie výsledných produktů 

i přípravných fází jednotlivých živočichů. 

 Vybrala jsem takové fotografie, na nichž jsou zobrazeny různé fáze příprav 

živočichů před samotnou konzervací. Tato obrázková galerie má pro čtenáře 

instruktážní hodnotu a je doprovodným materiálem k metodické příručce pro učitele 

  



  

Obrázek P-I: Bazilišek (Laemanctus sp.) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  kapalinový preparát, dóza na 
potraviny, konzervační roztok podle Anatomického ústavu v Praze 



 

Obrázek P-II: Drápatka vodní (Xenopus laevis) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  
kapalinový preparát, dóza na potraviny, 80 % ethanol, utěsněno Parafilmem M 



Obrázek P-III: Fesluma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis) – dar od Stanice přírodovědců 
DDM Hl. m. Prahy;  kapalinový preparát, lepená kyveta, 80 % ethanol; obrázky v dolní řadě demonstrují rozdíl 
v barevnosti objektu bezprostředně po fixaci (vlevo a uprostřed) a půl roku po zhotovení preparátu (vpravo) 



 

Obrázek P-IV: Chemeleon jemenský (Chamelaeo calyptratus) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  kapalinový 
preparát, lepená kyveta, konzervační roztok připravený podle Anatomického ústavu v Praze 



Obrázek P-V: Chemeleon jemenský (Chamelaeo calyptratus) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  kapalinový 
preparát, lepená kyveta, konzervační roztok připravený podle Anatomického ústavu v Praze 



  

Obrázek P-VI: Krtek obecný (Talpa europaea) – místo nálezu zahrada Praha 9 – Dolní 
Počernice, kapalinový preparát, lepená kyveta, konzervační roztok připravený podle 
Anatomického ústavu v Praze 



  
Obrázek P-VII: Mláďata blíže neurčeného pěvce – místo nálezu: zahrada Praha 5 – Stodůlky; kapalinový preparát, 80 % 
ethanol, dóza na potraviny, utěsněno Parafilmem M 



  

Obrázek P-VIII: Treska polak (Pollachius pollachius) – místo odchytu Norsko – Hitra, 
kapalinový preparát, dóza na potraviny, konzervační roztok připravený podle Anatomického 
ústavu v Praze 



Obrázek P-IX: Užovka levhartí (Elaphe situla) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  kapalinový preparát, 
příprava před montáží do lepené kyvety  



Obrázek P-X: Bazilišek (Laemanctus sp.) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  epoxidová pryskyřice Gédéo 
od firmy Pébéo 



   

Obrázek P-XI: zmije rodu Vipera – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  epoxidová pryskyřice Gédéo 
od firmy Pébéo 



  

Obrázek P-XII: Rak pruhovaný (Orconectes limosus), roháč obecný (Lucanus cervus), krab (blíže neurčený) – 
dar ze sbírek KBES PedF UK, epoxidová pryskyřice Gédéo od firmy Pébéo; škvor (Dermaptera), lalokonosec 
libečkový (Otiorhynchus ligustici) – místo nálezu zharada Praha 5 – Stodůlky, polymethyl metakrylátová 
pryskyřice ProBase Cold od firmy Ivoclar Vivadent 



  

Obrázek P-XIII: Drápatka vodní (Xenopus laevis) – dar od Stanice přírodovědců DDM Hl. m. Prahy;  prosycování 
živočicha parafinem, tuhý parafin firmy Penta 



PŘÍLOHA 2: On-line dotazník pro učitele přírodopisu/biologie 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



PŘÍLOHA 3: Pilotní verze dotazníku pro učitele přírodopisu/biologie 

 

 

 





  



 

  



 

  



 

  



PŘÍLOHA 4: DVD s návody na tvorbu trvalých zoologických preparátů 

 DVD obsahuje e-learningové návody na tvorbu trvalých zoologických preparátů. 

V úvodním rozcestníku se může uživatel rozhodnout, které kapitole by se chtěl právě 

věnovat. Výběrová políčka jsou opatřena stručnými komentáři k obsahové stránce 

jednotlivých kapitol. Jednoduchým kliknutím se uživatel dostane na požadovanou 

stránku, kde se dále orientuje pomocí přehledných navigačních popisků.  

 Kurz je velice jednoduchý na ovládání, nicméně doporučuji hned v úvodu 

zavítat do kapitoly „Vysvětlivky“, ve které se uživatel seznámí s funkcí jednotlivých 

navigačních a informačních ikon, které jsou použity v rámci celého kurzu.  

 Struktura kurzu vychází z textu této diplomové práce a jsou v něm používány 

stejné literární zdroje. E-learningový návod je pomyslně rozdělen na čtyři hlavní části: 

Kde sehnat živočicha legální cestou; Popis konkrétních postupů k vybraným metodám; 

Didaktika (charakteristické znaky jednotlivých skupin živočichů); obrázková galerie.   

 Text elektronických návodů je psán přehledně, významné informace jsou 

zvýrazněny podtržením nebo tučným písmem. Pro větší atraktivitu a názornost je text 

doprovázen ilustračními schématy, obrázky, interaktivními prvky či videosekvencemi.  

 

 Ačkoliv je e-learningový kurz možné spustit prostřednictvím libovolného 

internetového prohlížeče, doporučuji používat prohlížeč Internet Explorer, pro který je 

kurz primárně určen. Jeho používání zaručuje plnou funkčnost návodů včetně 

grafických úprav a možnosti spuštění instruktážních videí. U ostatních prohlížečů se 

může objevit problém s kompatibilitou.  

 


