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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na anatomii a provádění pitev 4 vybraných
modelových bezobratlých živočichů využitelných ve školní výuce. Jedná se o škebli
rybničnou (Anodonta cygnea), pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata),
chrousta obecného (Melolontha melolontha) a ježovku jedlou (Echinus esculentus).
V případě chrousta obecného se k němu vztahuje zpracovaný text, doprovodné
fotografie pitvy jsou pořízeny na tropickém zlatohlávku rodu Pachnoda, který má
z chroustem velmi podobnou vnitřní stavbu. U všech vybraných živočichů se věnuji
možnosti jejich získání, správného smrcení, vnější i vnitřní stavbě těla a postupu
jednotlivých krovů pitvy, která je doplněna digitálními fotografiemi. Práci jsem
rozšířila přehledem rozsahu učiva na základních a středních školách, který se týká
rozpracovaných živočichů. Pro větší srozumitelnost je text doplněn slovníčkem cizích
pojmů, které se v práci vyskytly.
Součástí příloh je fotografický atlas pitev, který vznikl spojením této diplomové
práce a mé bakalářské práce (obhájena v roce 2010), ve které jsem stejným způsobem
rozpracovala 5 živočichů. Jedná se o škrkavku prasečí (Ascaris suum), žížalu obecnou
(Lumbricus terrestris), hlemýždě zahradního (Helix pomatia), raka mramorovaného
(Procambarus aff. fallax) a švába velkokřídlého (Archimandrita tesselata). Všechny
tyto návody na provedení pitev jsem současně zpracovala i jako on-line příručku
ve formě webové stránky. Cílem bylo vytvořit fotografický atlas pitev jako učební
pomůcku pro učitele a jejich žáky.

Další velkou částí této práce bylo výzkumné dotazníkové šetření mezi studenty
vybraného gymnázia, které zjišťovalo jejich názory a postoje k provádění pitev
ve výuce biologie. Z výzkumu vyplynulo, že nadpoloviční většina žáků má zájem
o provádění pitev, téměř dvě třetiny žáků uvádějí, že pitva je pro zapamatování učiva
lepší než pouhá teorie. Dále je z výzkumu patrné, že jsou statisticky významné rozdíly
v názorech a postojích k pitvě u žáků žáky, kteří v budoucnu plánují studovat medicínu,
biologii nebo veterinu, jež hodnotí pitvu kladněji než ostatními žáky.

Klíčová slova:
pitva, anatomie, bezobratlí živočichové, škrkavka, žížala, hlemýžď, škeble, rak, šváb,
pakobylka, chroust, ježovka, postoje žáků
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Abstract
The thesis is focused on anatomy and implementation of dissections of 4 selected
model invertebrates in school practice. The selected model species include swan mussel
(Anodonta cygnea), stick insect (Medauroidea extradentata), cockchafer (Melolontha
melolontha) and sea urchin (Echinus esculentus). In case of the cockchafer, the text is
based on this model species, but the supporting photographs of dissection are taken
from the tropical cetoniid beetle Pachnoda, which has very similar internal anatomy
with the cockchafer. For all selected animals, I describe external and internal
morphology as well as recommended methods of obtaining the material, proper killing
of specimens, and dissection techniques. The text is supplemented with original digital
macrophotographs. The thesis includes also an overview of primary and secondary
school textbooks with focus on anatomy of the selected animals. The text is
supplemented by a glossary of morphological terminology used in this thesis.
Attached is a photographic atlas of dissections, which is a combination of this
master thesis and my bachelor thesis (defended in 2010), in which I dealt with five
model invertebrates in the same way. This is Ascaris suum, Lumbricus terrestris, Helix
pomatia, Procambarus aff. fallax and Archimandrita tesselata. The complete atlas of
dissections was also transformed in an on-line guide in the form of web page. The aim
was to create a photographic atlas of dissections as a teaching aid for teachers and their
pupils.
Another large part of this thesis is a research based on a questionnaire among
students from a chosen grammar school, which ascertained their opinions and attitudes
towards dissections performed in practical classes of biology. The research shows that
the majority of student is interested in performing dissections. Nearly two-thirds of
students stated that the dissection is better for remembering the subject matter than
mere theory. I found statistically significant differences in opinions and attitudes
towards dissection of pupils planning to study medicine, biology or veterinary
medicine, which evaluate the dissection more favourably than other pupils.

Key words:
Dissection, invertebrates, ascarid, earthworm, snail, swan mussel, crayfish, cockroach,
beetle, stick insect, sea urchin, attitudes of pupils
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Úvod
Tato práce se zabývá zaznamenáním postupů a průběhů pitev vybraných zástupců
bezobratlých živočichů pomocí digitálních makrofotografií a jejich didaktickým
zpracováním pro účely školní výuky. Snaží se ukázat, jak pitva probíhá krok za krokem
a jak v konkrétním okamžiku skutečně vypadá vnitřní a vnější stavba živočicha. Dále
jsou k pitvám doplněny stručné charakteristiky jednotlivých živočichů, způsoby
možností jejich získání, smrcení a uchovávání před pitvou a informace o potřebných
chemikáliích i pomůckách.
Toto téma navazuje na mou bakalářkou práci „Digitální fotografický atlas pitev
bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ a SŠ“ (Ondrová, 2010) , ve které
jsem podobným způsobem zpracovala pitvy pro pět zástupců bezobratlých živočichů.
V této diplomové práce se věnuji dalším čtyřem modelovým druhům. Kompletní
přehled všech devíti pitev je součástí příloh uložených na přiloženém CD.
Jedním z důvodů, proč jsem si zvolila tuto práci bylo, že rozpracování pitev
bezobratlých je v dostupných publikacích (například Buchar a kol., 1993, Kunst a kol.,
1954, Altmann & Lišková, 1979) doplněno pouze schématickými nákresy. Publikaci,
která by rozpracovávala pitvy pomocí digitálních fotografiích, nenajdeme. Schématický
nákres - znázorní anatomii daného živočicha dobře pro potřebu výuky, ale ne tak věrně
jako fotografie. Na fotografiích skutečného materiálu se toho dá mnoho ukázat.
Například skutečný tvar, barva i umístění daného orgánu.
Mou snahou při zpracovávání těchto pitev bylo vytvořit učební pomůcku, kterou
by mohli využívat učitelé se žáky při prováděných pitvách v hodinách biologie. Může
ale také sloužit zároveň jako didaktická pomůcka pro učitele, kteří pitvy ve svých
hodinách z různých důvodů provádět nechtějí, ale vědí, že je možné ukázat
na skutečném materiálu mnoho zajímavých věcí. Současně jsem se snažila, aby byla
tato práce využitelná jako studijní materiál i pro studenty biologických oborů
na vysokých školách při jejich přípravě.
Práci doplňuje literární rozbor nejčastěji používaných učebnic na základních
a středních školách. V tomto rozboru jsem se zabývala rozsahem učiva, které jednotlivé
učebnice věnují rozpracovaným živočichům. Dále je zde uveden přehled dostupných
vysokoškolských skript a přehled živočichů, o kterých se v nich můžeme dočíst.
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Výsledky literárního rozboru jsem přehledně shrnula v tabulkách, které jsou k dispozici
v příloze.
Vzhledem k dnešním trendům vyučování byly veškeré návody (z diplomové
i bakalářské práce) na provedení pitvy převedeny do podoby on-line příručky,
rozvržené jako internetové stránky. Texty doplňují fotografie s popisky. Členění
informací v on-line příručce se neliší od toho, které je použité v textové formě.
U každého zvířete je uvedena jeho obecná charakteristika, zařazení do systému,
způsoby jeho opatřování a smrcení, pomůcky potřebné k pitvě, popis vnější a vnitřní
stavby a postup k provedení pitvy krok za krokem.
Ke zjištění vztahu žáků k provádění pitev ve vyučování jsem provedla
dotazníkové šetření na vybrané střední škole. Šetření je zaměřeno na zjištění druhů
zvířat používaných na dané škole, četnosti provádění pitev a dále zjišťuje postoje
a názory žáků k zařazení pitev do výuky a také jejich pocit z provádění pitvy. Věnuje
se i názorům žáků na využití alternativních metod k pitvám. Dále proběhlo dotazníkové
šetření i mezi učiteli této školy, které sloužilo především k ověření žákovských
odpovědí.

Stanovené cíle
1) Rozšířit atlas pitev bezobratlých, který jsem rozpracovala během bakalářské
práce, o tři až čtyři další zástupce bezobratlých živočichů.
2) Vytvořit návod k provedení pitvy pro učitele a žáky středních škol v podobě
e-learningového on-line kurzu.
3) Provést dotazníkové šetření mezi studenty gymnázií nebo jiných typů středních
škol. Zmapovat postoje a názory studentů k provádění pitev bezobratlých ve škole.
Zjistit jak často a v jaké podobě pitvy na škole provádějí. Zjistit, zda mají učitelé
na vybrané škole zájem návody k pitvám v podobě on-line návodů nebo výukového
CD.
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1. Literární přehled
V této kapitole jsem zpracovala přehled literatury, která je nejběžněji používaná
učiteli na základních a středních školách. Jedná se o přehled učebnic základních
a středních škol, přehled vysokoškolských učebnic a skript. Zabývala jsem se
rozsahem, které jednotlivé učebnice věnují anatomii bezobratlých. Dále jsem
zpracovala přehled dostupných skript pro vysoké školy s ohledem na to, kterým
živočichům se tato skripta věnují. Další kapitola literárního přehledu je věnována
problematice pitev živočichů z pohledu české legislativy, konkrétně zákona
246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášku ministerstva životního prostředí
České republiky 395/1992. A poslední kapitola se věnuje přehledu některých výzkumů,
které se vtahují k provádění pitev, popřípadě hledání alternativ k nim.

1.1. Přehled učebnic pro základní školy
Pro tento přehled jsem si vybrala dvanáct často používaných učebnic přírodopisu
pro druhý stupeň základních škol. Zvolila jsem jen ty díly učebnic, které obsahují
zoologii bezobratlých. Jedná se o tyto učebnice: Přírodopis 1 pro 6. ročník základní
školy (Černík a kol., 1999), Přírodopis 2 pro 7. ročník základní školy – Zoologie
(Černík 1997), Přírodopis I pro 6. ročník základních škol (Dobroruka a kol., 1997),
Přírodopis 6 – učebnice pro 6. ročník (Havlík, 1998), Přírodopis 6 (Jurčák a kol.,
1997), Poznáváme život – přírodopis pro 6. ročník 2. část (Kvasničková a kol., 1995),
Přírodopis pro 6. ročník – učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých
gymnázií – Bakterie, Řasy, Houby, Bezobratlí (Maleninský a kol., 2004), Přírodopis
zoologie II – pro základní školy pro sluchově postižené (Skýbová, 2007), Přírodopis
zoologie I – pro základní školy pro sluchově postižené (Skýbová & Pavelková, 2003),
Přírodopis 6 (Vilček a kol., 1986), Přírodopis zoologie (Skýbová, 2011) a Přírodopis
pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia (Čabrádová a kol., 2003).
Jejich přehled je uveden v přílohách v tabulkách Tab. 1 – Tab. 4.
Rozbor těchto učebnic jsem prováděla z několika hledisek. Prvním z nich bylo,
jestli se autoři učebnice zmiňují o živočichovi uvedeném v této práci jakýmkoli
způsobem. To znamená jestli ho zmiňuje ve výčtu zástupců daného živočišného kmene
nebo ho zmiňuje přímo jako modelového živočicha. Další způsob, jak se mohl autor
o živočichovi ve své učebnici zmínit, bylo použít daného zástupce pro schématický
10

nákres těla živočicha nebo jeho části ke znázornění znaků typických pro daný živočišný
kmen nebo druh. Škeble rybničná (Anodonta cygnea) (tabulka Tab. 1) byla uvedena
v deseti z dvanácti učebnic. Pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata) (tabulka
Tab. 2) v učebnicích nebyla zmíněna. Ve svých učebnicí zmiňuje pouze Černík a kol.
z roku 1997 a Černík a kol. z roku 1999 pakobylku indickou (Carausius morosus).
Ostatní učebnice tohoto živočicha vůbec neuvádějí. V případě chrousta (tabulka Tab. 3)
je tento živočich uveden v šesti učebnicích jako konkrétní zástupce chroust obecný
(Melolontha melolontha), ve dvou dalších učebnicích je uveden pouze do rodu chroust.
O ježovce jedlé (Echinus esculentus) (tabulka Tab. 4) se ve své učebnici zmiňuje pouze
Čabradová a kol. (2003), v učebnici od Dobruky a kol. (1997) jsou jako zástupci
uvedeni ježovka dlouhoostná (Paracentrotus lividus) a ježovka fialová (Sphaerechinus
granularis). Další tři učebnice se o ježovce zmiňují pouze do rodu, v ostatních není
zmíněná vůbec.
Další sledovaným hlediskem bylo, zda se v učebnicích vyskytuje nákres daného
druhu živočicha. V učebnicích základních škol je místo nákresu častěji zařazena
fotografie. Platí však, že pokud je daný živočich uváděn v učebnici nebo je uváděn jiný
příbuzný zástupce, je uveden v učebnici i jeho nákres nebo fotografie.
Třetí a čtvrtou zpracovanou informací v tabulkách je to, zda se v učebnicích uvádí
popis a vyobrazení vnější, respektive vnitřní stavby živočicha. Tyto informace
se v různých učebnicích dost odlišují. Za vyobrazení jsem v tomto případě považovala
jakékoli schéma nebo fotografii s popisem, která vypovídá o stavbě těla živočicha nebo
jeho důležité části. V některých případech uvádím i to, zda se jedná o nákres příčného
nebo podélného řezu těla. Pokud učebnice uvádí pouze popis tělní soustavy
bez názorného vyobrazení, je tato informace v tabulkách také zaznamenána. U škeble
rybničné uvádějí nákres a popis vnitřní i vnější anatomie pouze Černík a kol. (1997)
a Černík a kol. (1999). Většina ostatních učebnice se věnuje pouze vnitřní stavbě,
vnější stavbu pouze popisuje bez nákresu. Pakobylky jsou uvedeny pouze ve dvou
vybraných učebnicích. V nich autoři uvádějí popis vnější stavby bez nákresu, popisu
vnitřní anatomie se nevěnují. Stejně tak v případě chrousta se žádná z učebnic nevěnuje
jeho vnitřní anatomii, popis vnější stavby popisuje pět učebnic, nákres ale žádná z nich
neuvádí.Vnější anatomii ježovky rozebírají tři učebnice. Uvádějí popis, který ale není
doplněn žádným vyobrazením. Jsou to učebnice od Dobroruky a kol. (1997),
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Čabradové a kol. (2003) a Maleninského a kol, (2004). Poslední jmenovaná učebnice
popisuje i vnitřní stavbu, nákres k popisu ale neuvádí.
Poslední sledované kritérium bylo, zda učebnice obsahuje návod na pitvu daného
druhu živočicha. Žádná z vybraných učebnic pro základní školy neuvádí postup
a návod k pitvě bezobratlých živočichů.
Největší množství informací o anatomiích bezobratlých živočichů najdeme
v těchto třech publikacích: Jurčák & Froněk (1997), Kvasničková a kol. (1995),
Maleninský a kol. (2004). Danou problematiku zpracovávají přehledně a srozumitelně.

1.2. Přehled učebnic pro gymnázia a střední školy
V tomto přehledu jsem zvolila devět často používaných učebnic biologie
na gymnáziích a středních školách. Jedná se o tyto učebnice: Biologie živočichů pro
gymnázia (Smrž a kol., 2004), Nový přehled biologie (Rosypal a kol., 2003), Zoologie
(Papáček a kol., 1994), Biologie pro gymnázia (Jelínek & Zicháček, 2004), Biologie
pro střední školy gymnazijního typu (Jelínek & Zicháček, 1996), Biologie II v kostce
pro střední školy (Hančová & Vlková, 1998), Biologie 1 pro střední odborné školy
(Bumerl a kol., 1997a), Biologie 2 pro střední odborné školy (Bumerl a kol., 1997b),
Cvičení z biologie II pro II. ročník gymnázií (Boháč a kol., 1984). Jejich přehled
zpracovávají tabulky Tab. 5 – Tab. 8, které jsou uvedeny v přílohách.
V přehledu učebnic pro gymnázia a střední školy jsem vedle stejných kritérií,
která jsem použila i pro základní školy, přidala ještě informaci o tom, zda se autor
zabývá obecnou charakteristikou živočišného kmene. Obecnou charakteristikou jsem
myslela popis životních nároků živočichů, popis typického prostředí ve kterém
se vyskytují, uvedení jejich potravy a významu v přírodě nebo pro člověka. Ne všechny
učebnice se tímto zabývají, většina uvádí v obecné charakteristice druhu pouze popis
jednotlivých tělních soustav.
Další části tabulek jsou stejné jako pro základní školy. U uváděných zástupců je
situace velmi podobná jako u učebnic základních škol. Škeble rybničná (Anodonta
cygnea) (tabulka Tab. 5) byla uvedena jako zástupce v šesti učebnicích, zbylé dvě
učebnice uváděly pouze rod škeble. Jedná se o učebnici Smrž a kol. (2004) a Rosypal
a kol. (2003). Pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata) (tabulka Tab. 6)
neuváděla žádná učebnice, místo ní uváděly čtyři učebnice pakobylku indickou
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(Carausius morosus). Chroust obecný (Melolontha melolontha) (tabulka Tab. 7) byl
uváděn často, nezmiňují se o něm pouze učebnice Boháče a kol. (1984), Bumerla a kol.
(1997a) a Rosypala a kol. (2003). Ježovka jedlá (Echinus esculentus) (tabulka Tab. 8)
byla uvedena ve čtyřech učebnicích, učebnice Smrže a kol. (2004) namísto ní uvádí
ježovku velkou (Echinus esculentus). Zbylé učebnice ježovku neuvádí.
Velký rozdíl mezi učebnicemi pro základní a střední školy byl v tom, že
ve středoškolských učebnicích autoři v daleko menší míře zařazují obrázky živočichů.
Pokud je vyobrazení živočicha uvedeno, obvykle se nejedná o fotografie, jako
v případě učebnic základních škol, ale o schématický nákres. Vyobrazení rodu škeble
najdeme ve třech učebnicích, další dvě obsahují nákres přímo škeble rybničné. Jsou
to učebnice Jelínka & Zicháčka jak z roku 1996, tak i z roku 2004. V případě
pakobylky rohaté uvádí Papáček a kol. (1994) nákres rodu pakobylka. Pakobylku
indickou najdeme vyobrazenou v obou učebnicích Jelínka & Zicháčka (1996 i 2004).
Chrousta obecného vyobrazují čtyři z pěti učebnic, které se o něm zmiňují, pouze
učebnice Smrže a kol. (2004) uvádí živočicha bez obrazového znázornění. Nákres rodu
ježovka najdeme v učebnici Papáčka a kol. (1994) a Smrže a kol. (2004), nákres
ježovky jedlé uvádí v obou svých učebnicích Jelínek & Zicháček (1996 i 2004).
Zařazené nákresy, které by doplňovaly popis vnitřní a vnější stavby, se stejně jako
v případě učebnic pro základní školy velmi liší. Převážná část učebnic uvádí pouze
slovní popis stavby tělesných soustav bez doprovodného nákresu. Vnější anatomii
škeble rybničné se věnuje Boháč a kol. (1984). Všechny ostatní učebnice uvádějí popis
její vnější stavby bez nákresu. Její vnitřní stavbu rozpracovávají všechny učebnice
kromě Smrže a kol. (2004). Převážná většina učebnic se nevěnuje anatomii pakobylky
rohaté. Pouze Papáček a kol. (1994) uvádí popis vnější stavby bez nákresu a Boháč
a kol. (1984) popisuje vnitřní stavby bez nákresu. Pro chrousta obecného najdeme
nákres a popis vnější i vnitřní anatomie pouze u Bumerla a kol. (1997b), ostatní
učebnice se vnitřní o anatomii nezmiňují vůbec. Vnější stavbu chrousta popisují čtyři
učebnice, ale neuvádějí žádný nákres. Ježovku jedlou zmiňuje šest učebnic a všech
těchto šest učebnic popisuje její vnější stavbu bez nákresu. Nákresu i popisu její vnitřní
anatomie se věnuje Papáček a kol. (1994), Jelínek & Zicháček (1996) a Rosypal a kol.
(2003). Jelínek & Zicháček (2004) vnitřní stavbu neuvádějí vůbec, Smrž a kol. (2004)
popisují vnitřní stavbu bez nákresu a Hančová & Vlková (1998) demonstrují vnitřní
stavbu na sumýši, jako obecném zástupci ostnokožců.
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Popis pitvy a její postup vybrané učebnice pro ježovku neuvádějí. Pitvu škeble
rybničné rozpracovávají ve své učebnici pouze Boháč a kol. (1984). Tato učebnice také
rozpracovává pitvu pro pakobylku indickou. Pitvou chrousta obecného se zabývají dvě
učebnice. První je Boháč a kol. (1984), druhou Bumerl a kol. (1997b).

1.3. Přehled učebnic a skript pro vysoké školy
Tato kapitola je převzata z bakalářské práce Digitální fotografický atlas pitev
bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ a SŠ (Ondrová, 2010).
V tomto přehledu jsem vyhodnotila informace obsažené v učebnicích a skriptech
vysokých škol. Jednalo se o práce Praktikum ze zoologie (Altmann & Lišková, 1979),
Práce ze zoologie (Buchar a kol., 1993), Práce ze zoologie pro studující pedagogických
institutů (Kocian a kol., 1964), Zoologické praktikum (Kunst a kol., 1954), Kükenthal
Zoologisches Praktikum (Storch & Welsch, 2006). Jejich přehled je uveden v příloze
v tabulce Tab. 9. Jedná se o pět základních učebnic a skript rozpracovávající pitvy
bezobratlých živočichů. Tato tabulka má sloužit jako přehled pro učitele, který jim
pomůže zvolit správnou literaturu, pokud se budou chtít zabývat pitvami bezobratlých
živočichů podrobněji.
Nejvíce zpracovaných zástupců obsahovala učebnice Storch & Welsch (2006). Je
zde rozpracováno třináct druhů zvířat. Kromě škrkavky prasečí (Ascaris suum), žížaly
obecné (Lumbricus terrestris), hlemýždě zahradního (Helix pomatia), kteří jsou
uvedení i v mé práci, zde najdeme pijavku lékařskou (Hirudo medicinalis), slávku
jedlou (Mytilus edulis), sépii obecnou (Sepia officinalis), hvězdici růžovou (Asterias
rubens), ježovku jedlou (Echinus esculentus), sumýše obecného (Holothuria tubulosa),
kraba pobřežního (Carcinus maenas) a křižáka obecného (Aranea diadema). Učebnice
dále uvádí švába amerického (Periplaneta americana) a raka říčního (Astacus astacus).
Další živočichové uváděni v učebnicích a skriptech vysokých škol jsou škeble
rybničná (Anodonta cygnea), stonožka škvorová (Lithobius forficatus), chroust obecný
(Melolontha melolontha), bělásek zelný (Pieris brassicae) a cvrček polní (Liogryllus
campestris). Všechny tyto živočichy rozpracovávají Kunst a kol. (1954). Altmann &
Lišková (1979) dále uvádějí jako jediní pakobylku indickou (Carausius morosus)
a Buchar a kol. (1993) jako jediní uvádějí pokoutníka zemního (Coelotes terrestris).
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Některé zde uvedené živočichy už bychom pro pitvu použít nemohli, protože
se jedná o živočichy chráněné Vyhláškou ministerstva životního prostředí České
republiky ze dne 11. června 1992, která spadá pod zákon České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle této vyhlášky jsou chránění škeble
rybničná (Anodonta cygnea), která je prohlášená za druh silně ohrožený, rak říční
(Astacus astacus), kterého uvádí všech pět učebnic a který je prohlášen za druh kriticky
ohrožený.

1.4. Pitvy bezobratlých živočichů z hlediska české legislativy
Tato kapitola je převzata z bakalářské práce Digitální fotografický atlas pitev
bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ a SŠ (Ondrová, 2010).
V této kapitole bych se chtěla zabývat právy zvířat a povinnostmi člověka, který
bude chtít tato zvířata využít k výzkumným účelům nebo pro výuku.
Zákon 246/92 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání jasně stanovuje, že zvířata jsou
stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest
a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.
Podle § 3 odstavce 1 písmeno a) v tomto zákoně se pod pojmem zvíře rozumí
každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho
samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo. Tento zákon se
tedy nevztahuje na bezobratlé živočichy. Přesto je důležitých dokumentem upravujícím
práva zvířat a proto je vhodné uvést v této kapitole jeho nejdůležitější ustanovení
vztahující se k pitvám zvířat na školách.
Podle § 15 odstavce 1 písmeno f) se mohou pokusy na zvířatech provádět
za účelem výuky. Podle § 15 odstavce 3 písmeno g) mohou být pokusy povoleny, jsouli nezbytné z důvodu výuky na středních a vysokých školách, v postgraduálním studiu
nebo celoživotním vzdělávání občanů, především v oblasti medicíny a přírodních věd,
pokud účelu nelze dosáhnout jinak. Podle odstavce 7 je však zakázáno provádět pokusy
na zvířeti, které je považováno za jedince zvláště chráněného druhu.
Podle § 17 odstavce 1 tohoto zákona jsou oprávněni řídit a kontrolovat pokusy
na zvířatech lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním
biologického směru, pokud se během studia, postgraduálního studia nebo dalšího
celoživotního vzdělávání občanů prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce
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na pokusných zvířatech, s jejich ochranou, s vyhledáváním a používáním alternativních
metod a kterým bylo uděleno osvědčení příslušným orgánem ochrany zvířat.
Podle § 5 odstavce 7, nestanoví – li zákon jinak, zakazuje se smrcení zvířat
následujícími metodami: a) utopením nebo jinou metodou udušení včetně použití
farmak typu myorelaxantů, b) použitím takových jedů a drog, jejichž dávkování
neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou
smrt, c) ubitím, ubodáním nebo jinou metodou, která zvířeti způsobí nepřiměřenou
bolest nebo utrpení, d) použitím elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta
vědomí.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 jasně
stanovuje seznam živočichů, kteří jsou zákonem chránění. Do tohoto seznamu spadá
škeble rybničná (Anodonta cygnea), která byla použita v mé práci. Pitvaný živočich ale
pocházel ze starých sbírek katedry biologie a environmentálních studií, kde byl
uchováván v roztoku formaldehydu. Žádný jiný mnou použitý živočich podle tohoto
zákona chráněn není.

1.5. Výzkumy vztahující se k pitvám
V této kapitole jsem se věnovala rešerši výsledků výzkumů a také názorů, které
se vztahují k pitvám živočichů a jejich zařazení do výuky na různém stupni vzdělávání.
Většina dostupných vědeckých článků se vztahuje k obratlovcům nebo jejich orgánům
a nikoli k bezobratlým, ale přesto se domnívám, že výsledky některých výzkumů jsou
velmi zajímavé.
Konfliktem mezi studenty a učiteli ohledně provádění pitev se ve svém článku
zabývá Balcombe (1997). Píše, že učitelé, kteří v hodinách provádějí pitvy, uvádějí, že
studentské námitky proti pitvě jsou vzácné a v průměru se vyskytují ve 3 až 5 %
populace třídy. Balcombe ve svém článku uvádí publikované výzkumy studentských
postojů vůči pitvám a jiným použitím živočichů ve výuce, ve kterých byl podíl studentů
s námitkami k pitvám mnohem vyšší. Uvádí například výzkum Bennetta (1994),
ve kterém ze 110 studentů medicíny 78 % podporuje právo na odhlášení z laboratoří
ve kterých dochází k utracení psů a 32% z dotazovaných studentů se nechce na utracení
psů podílet. Dále uvádí výzkum Bowda (1993) u 191 kanadských vysokoškolských
studentů, který zjistil, že 69 % z nich vyžaduje reformu pitev na střední škole, 27 %
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dotázaných uvedlo, že má výhradně negativní reakce na pitvu a 38 % uvedlo negativní
i pozitivní reakci na pitvu. V citovaném výzkumu Lorda a Mosese (1994) s 200
vysokoškolskými studenty 48 % mělo mít výhrady k pitvě králíka, 56 % k pitvě kočky
a 67 % k pitvě opice. A také uvádí výzkum Milletta a Locka (1992), ve kterém
se dotazovali 468 čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů. Z nich 73 % uvedlo, že
je špatné chovat zvířata pro pitvu, 84 % si myslí, že by se mělo více využívat alternativ
k pokusům na zvířatech a 38 % by protestovalo proti jakémukoli použití zvířecího
materiálu na pitvu. Důvodem k těmto rozdílům mezi odhady učitelů a skutečnými
výsledky výzkumů je to, že většina studentů nepřijde se svou námitkou za učitelem,
protože ve většině kurzů, jejichž součástí je pitva, ji uvádějí ne jako možnost, ale jako
povinnost. Pokud existují v daných kurzech nějaké alternativy, nejsou o nich studenti
informováni předem, ale až po vznesení případných námitek. Balcombe (1997)
se zamýšlí nad tím, proč učitelé na amerických školách tak neochotně nabízejí
alternativy k pitvám skutečných živočichů a dochází ke třem možnostem. Za prvé mají
učitelé strach, že by ztratili pravomoc určovat obsah kurzu, pokud by dali studentům
na výběr. Další možnou překážkou by mohla být neochota ukázat, že pitva představuje
etický problém. Třetí možností, proč učitelé nenabízejí alternativy, by mohl být jejich
dojem, že tyto alternativy jsou horší než pitva. Na podporu této domněnky uvádí
vyjádření Národní asociace učitelů biologie z roku 1995, v němž stojí, že „žádná
alternativa nemůže nahradit skutečný zážitek z pitvy“ a vyzývá učitele, aby
si uvědomili omezení alternativ. Zde autor tohoto článku uvádí další publikované
studie, které hodnotí účinnost alternativ k pitvě a souvisejícím cvičením. Uvádí výzkum
Dewhursta a kol. z roku 1994, ve kterém šest studentů používajících k učení výukový
program, dosáhlo srovnatelných výsledků znalostí jako osm studentů používajících
čerstvě usmrcené krysy. Dále zmiňuje výzkum Downie a Maedowse (1995)
s 2913 studenty prvního ročníku vysoké školy, kde 308 studentů, kteří studovali model
krysy, dosáhlo stejných výsledků jako 2605 studentů, kteří prováděli reálnou pitvu
potkana. Z těchto výzkumů tedy vyplývá, že pitva skutečného zvířete a alternativa této
pitvy přinášejí stejné výsledky.
To ale nepotvrzuje výzkum Crosse & Crosse (2004). Jejich výzkum proběhl
během dvou let ve čtyřech třídách, v každém roce byly otestovány dvě třídy. Žáci
každé třídy byli náhodně rozděleni na polovinu. Jedna polovina prováděla na počítači
pitvu virtuální, druhá polovina ji prováděla klasicky na skutečné žábě. Celkem takto
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otestovali 74 studentů. Studenti prováděli pitvu žáby poprvé, nikdy dříve ji nezažili.
Ověření výsledku proběhlo pomocí testu v laboratoři. V prvním roce testování měli
žáci na rozpitvané žábě určit označený orgán a jeho funkci v těle. V druhém roce
testování měli poznat orgány na skutečné žábě i na virtuální žábě v počítačovém
programu. Z výsledků vyplynulo, že žáci, kteří prováděli pitvu na skutečné žábě, měli
vždy statisticky významně lepší výsledky než žáci, kteří prováděli pitvu virtuálně.
Co se dále týče alternativních metod, Strauss & Kinzie (1991) naopak přisuzují
alternativní interaktivní žabí pitvě velký potenciál. Uvádějí, že realistické video pitvané
žáby bylo dobře přijato středoškolskými studenty biologie. Ve studii srovnávající jeho
účinnost se skutečnou pitvou, si vedli studenti učící se pomocí interaktivní žabí pitvy
na zkouškách z anatomie stejně dobře, jako studenti, kteří se učili žabí anatomii
na skutečné pitvě. Dále tito autoři uvádějí výzkum McColluma z roku 1997, který
stanovil, že u 350 středoškolských studentů dosáhli lepšího výsledku v testu ti, kteří
se vzdělávali pomocí přednášky, než ti, kteří skutečně provedli pitvu. Strauss & Kinzie
(1991) také uvádějí výzkum Welsera (1969), který ve výuce psí anatomie u studentů
veteriny používal jako alternativu němý film. Používal tři metody. První bylo studium
mrtvého jedince spojené s pitvou, druhá metoda nahradila studium mrtvého jedince
sledováním filmu a pitva zůstala a třetí metodou bylo používání filmu jako primárního
způsobu výuky bez dalších exemplářů. Po vyhodnocení testů, které zadával okamžitě
po výuce uvedl, že používání filmu společně s pitvou bylo stejně účinné jako studium
mrtvého jedince a jeho pitva. A při testování provedené po jednom měsíci získali
studenti, kteří používali filmovou výuku a pitvu, více bodů než ti, kteří studovali bez
filmové opory. Autoři píší, že tyto výsledky naznačují, že používání alternativ může být
stejně účinné jako pitva v dlouhodobém horizontu v posilování vzdělávání studentů
z anatomie.
Jedním z velkých odpůrců alternativního interaktivního provedení pitvy
je Allchin (2005). Ve svém článku uvádí, že alternativy k pitvám, jako je například
virtuální pitva, je pouze zdánlivá úcta k životu. Píše, že virtuální pitva je metodou
„vyhledávání a ničení“ a hotové připravené obrázky v počítači snižují hodnotu těla na
pouhé části, rozparcelovávají ji na úhledné jednotky. Skutečné tělo je ale naproti tomu
složitý systém, který je spojen pomocí mnoha pojivových a tukových tkání. Druhým
problém podle něj je právě to, že zvíře není reálné. Z pitvy se pak podle něj stává hra,
stejně jako jiné počítačové hry, což může mít dopad na psychiku studenta a vést k jeho
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bezohlednosti a necitlivosti. U této metody mu schází citová angažovanost. Když pitva
skončí, tak studenti jednoduše ukončí program a vymažou důsledky svého počínání.
Dle jeho názoru pitva reálného zvířete je příležitostí k sledování a formování postojů
studenta. Tvrdí, že pitva skutečného zvířete není v první řadě o výuce anatomie, ale
o tom, jak řešit hluboké emoce a jak porozumět sám sobě.
Stejně tak i Bernstein (2000) považuje pitvu zvířat za něco víc než jen
anatomickou lekci. Spíše ji vidí jako proces k naučení se vědě jako takové a zamyšlení
se nad tím, jak zvířecí organismus funguje. Důležité jsou pozorování, následované
dotazováním, vyhledáváním odpovědí a především diskuze, která by měla být
přirozeným procesem v každé vědecké hodině týkající se pitvy. Dále tento autor uvádí,
že diskuze po pitvě by neměla být závěrečnou činností, ale mělo by se v ní pokračovat
i v dalších hodinách a mělo by se také provádět další zkoumání. Pro studenty, kteří
nejsou ochotni provádět pitvu a mají problém pochopit toto cvičení navrhuje metodu,
při které se postupuje od pozorování semen k pozorování a pitvání rostlin, se kterými
se studenti příliš neztotožní, až k pitvě živočichů.
Existují i jiné alternativy k pitvám zvířat, než je virtuální pitva nebo sledování
videa. Například Shipley (2010) uvádí, že místo pitev zvířat se svými žáky vytváří malé
plastelínové modely lidského těla. Díky tomu žáci pochopí tvary a polohy jednotlivých
lidských orgánů. Práce se skládá z deseti orgánů: ze srdce, průdušnice a plic, jícnu
a žaludku, jater, slinivky, ledvin, tenkého střeva, tlustého střeva, močového měchýře
a míchy. Dále dívky ve třídě doplňují vaječníky a chlapci varlata. Shipley uvádí, že
se tak studenti poučí o stavbě těla hravou formou, která je finančně nenákladná a šetrná
k životním prostředí.
Zajímavé zjištění ohledně průběhu srovnávacího anatomického kurzu na vysoké
škole, který vedla, popisuje Meuler (2008). Kurz trvá tři týdny. Věnuje se stavbě těla
zástupců čtyř různých tříd obratlovců, nejčastěji savce, ryby, ptáka a obojživelníka.
Studenti se učí nejen o stavbě těla, ale především hledají společné znaky a rozdíly
a důvody, proč tyto rozdíly existují. Po absolvování kurzu následuje praktická zkouška.
Meuler (2008) píše, že v začátcích kurzu jim umožňovala studovat anatomické příručky
před praktickou zkouškou, ale studenti pak dosahovali horšího průměru, protože
fotografie v příručkách představují zidealizovaný pohled na stavbu těla. Studenti pak
nebyli schopni využít to, co se naučili při skutečné pitvě. Po tomto zjištění jim
neumožňovala studovat příručky těsně před zkouškou a výsledky studentů se velmi
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zlepšily. V průzkumu vztahujícím se k jejímu kurzu se dotazovala, jestli metoda
srovnávací anatomie obratlovců byla pro studenty cenou zkušeností. S tímto prohlášení
silně souhlasilo nebo souhlasilo 92 % dotázaných studentů.
Další alternativní možnost pro pitvy živočichů popisuje Fabian (2004). Jedná se
o projekt na Univerzitě v Buffalo, který se podobá této diplomové práci. Projekt se
zabývá digitální pitvou pro šestnáct zvířat a skládá se ze tří částí. Vytvoření digitálních
fotografií vnitřní a vnější stavby živočichů, v průměru asi deseti obrazů na zvíře
v závislosti na jeho složitosti. Dále vývoje webových aplikací, které obsahují náhled
zvířete, taxonomické zařazení a digitální fotografie stavby pak interaktivního kvízu,
který se skládá z pěti až deseti otázek u každého zvířete. Jedná se o žížalu, nereidku,
chroustnatku, chobotnici, škebli, hlemýždě, kobylku, raka, sumýše, ježovku, hvězdici
a dále strunatce čolka, okouna, holuba a myš. Autorka v tomto článku uvádí i webovou
adresu, na které lze výsledek projektu shlédnout, ale tato adresa v současné době již
není aktivní.
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2. Metodika
2.1. Metodika pitvy živočichů
2.1.1. Pořizování fotografií
Fotografie byly pořízeny pomocí fotoaparátu Panasonic DMC-FZ38 4000 x 3000
pixelů na paměťovou kartu Kingston technilogy, SD HC, 4GB. Do diplomové práce
je zařazeno celkem 39 barevných fotografií.
Fotografie byly pořizovány s pomocí stativu, bez blesku. Pitvaný objekt byl
nasvícen umělým osvětlením. Pozadím fotek je dno pitevní misky, na které jsem pitvy
prováděla.
Fotografie jsem ukládala ve formátu JPG a zpracovávala v programu InfanView.

2.1.2. Pomůcky pro pitvu
Pro pitvu jsem použila základní pomůcky pro pitvu bezobratlých živočichů.
Jednalo se o pitevní misku s voskem (obr. 1a), jemný oční skalpel (obr. 1c), preparační
jehlu (obr. 1b), jemné oční nůžky (obr. 1d), tvrdou anatomickou pinzetu s ostrou
špičkou (obr. 1e) a měkkou entomologickou pinzetu (obr. 1f). Pro pitvu je také potřeba
větší množství krejčovských špendlíků se skleněnou hlavičkou.
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a)

Obr. 1: Přehled pitevních pomůcek
a) pitevní miska, b) preparační jehla, c) jemný oční skalpel, d)
jemné (oční) nůžky, e) tvrdá anatomická pinzeta, f) měkká
entomologická pinzeta
Převzato z Ondrová (2010)

2.1.3. Původ pitvaných živočichů
Škeble rybničná (Anodonta cygnea): Škeble použita na pitvu pocházela ze starých
sbírek katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy. Byla uchovávána společně s velevruby v roztoku formaldehydu. Stáří tohoto
materiálu není známo.
Pakobylka rohatá (Medauroidea extradentata): Pakobylka pocházela z terarijních
chovů katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Živočich byl usmrcen krátce před pitvou pomocí par octanu
ethylnatého.
Zlatohlávek sinuata (Pachnoda sinuata flaviventris): Tito živočichové pocházeli
od nejmenovaného chovatele z Brna. Po převozu do Prahy byli krátce umístěni
na katedře biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy. Poté byli jedinci umístěni do mrazničky, kde byli uchováváni až do provedení
pitvy.
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Ježovka (Echinus): Jedinec ježovky použitý k pitvě pocházel z Chorvatského
pobřeží. Byl obstarán na jaře roku 2011. Po vylovení byl uchováván v 70 % roztoku
ethanolu. Po převozu do České republiky byl do tělní dutiny jedince, za pomoci
injekční stříkačky s jehlou, vpraven 80 % roztok ethanolu o objemu asi 40 ml, aby
se zajistilo zakonzervování vnitřních orgánů.

2.2. Metodika dotazníkového šetření
2.2.1. Výzkumné nástroje
Použitou metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření určené pro žáky vyššího
stupně osmiletých gymnázií a čtyřletých gymnázií.
Dotazník obsahuje celkem patnáct otázek. První tři otázky jsou demografické,
otázky 5-7, 12 a 15 jsou položky zjišťující fakta a zbylé otázky jsou zaměřeny
na postoje a názory studentů (Chráska, 2007). V dotazníku je využito dvou otevřených
otázek, ostatní položky jsou uzavřené s výběrem odpovědi, popřípadě polouzavřené
(Gavora, 2000).
Celkově jsou v dotazníku zahrnuty otázky, které zjišťují rozsah praktických
cvičení věnovaný na tomto gymnáziu pitvám bezobratlých živočichů i obratlovců
a modelové živočichy či jejich orgány, které při cvičeních učitelé nejčastěji používají.
Dále se snaží zjistit vztah studentů k provádění pitev ve výuce biologie a možnosti
využití jiných metod, než je praktické provedení pitvy, které by sloužily k výuce
anatomie. Celý dotazník je uveden v Příloze 2 – Dotazník pro žáky.

Tuto výzkumnou metodu měl doplnit další výzkum ve formě dotazníkového
šetření pro učitele daného gymnázia.
Dotazník pro učitele se skládal ze šestnácti otázek. Prvních pět otázek
je demografických, otázka 6 – 9 jsou otázky zjišťující fakta, stejně jako otázka 16, která
zjišťuje zařazení živočichů do výuky v jednotlivých ročnících. Šest zbývajících otázek
je zaměřeno na názory a postoje učitelů k pitvám. Z otázek, které nejsou demografické,
je pět otázek uzavřených, čtyři otázky polouzavřené a jedna otázka otevřená (Chráska,
2007). Výsledky dotazníku jsou zpracovávány anonymně a časový odhad na jeho
vyplnění jsem stanovila na deset až patnáct minut.
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V dotazníku jsou zahrnuty otázky zjišťující zda učitelé ve svých hodinách pitvy
provádějí, jak často a s jakou pravidelností je zařazují. Také zjišťují učitelův názor
na žákův postoj k pitvě a názor na výhodnost zařazení pitvy z hlediska osvojených
znalostí. Poslední částí, na kterou se dotazníky zaměřují, je, zda by učitelé měli zájem
o využití nějaké didaktické pomůcky k pitvám a zda by měli zájem zařazení pitvy
pod vedením externího lektora. Celý dotazník je uveden v Příloze 3 – Dotazník pro
učitele.

2.2.2. Sběr údajů
Dotazníkové šetření proběhlo v týdnu od 31. 10. 2011 do 4. 11. 2011
na Gymnáziu Jana Amose Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky v Uherském Brodě. Výzkumu se zúčastnilo všech osm tříd čtyřletého
gymnázia a všech osm tříd vyššího stupně osmiletého gymnázia. V daném týdnu bylo
v těchto šestnácti třídách přítomno celkem 387 žáků ve věku od patnácti do devatenácti
let. Všichni tito žáci měli možnost vyplnit dotazník, tedy na gymnáziu bylo rozdáno
387dotazníků. Odevzdání dotazníku nebylo povinné, žáci jej vyplňovali anonymně.
Na zodpovězení otázek neměli žáci stanovený časový limit, naprostá většina žáků
potřebovala na vyplnění dotazníku pět až deset minut.
Z uvedeného počtu se vrátilo 335 vyplněných dotazníků. Návratnost dotazníků
je tedy 86,56 % a toto číslo lze považovat za vysoké (Gavora, 2000).
Z daného počtu šestnáct tříd jsem dotazníky zadávala osobně v osmi třídách
v průběhu vyučovací hodiny biologie nebo biologických laboratorních prací.
Ve zbývajících třídách byly dotazníky zadávány zprostředkovaně jinou osobou a žáci
jej vyplňovali v průběhu celého dne.

Sběr dat, který se týká učitelských dotazníků, probíhal prostřednictvím
elektronické pošty. V současné době na gymnáziu působí tři učitelé a jedna učitelka
biologie. Těmto čtyřem učitelům jsem zaslala připravený dotazník na jejich e-mailovou
adresu, zpátky mi byly zaslány dva vyplněné dotazníky. Výsledky z těchto dotazníků
jsou uvedeny za výsledky žákovských dotazníků.
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2.2.3. Statistické vyhodnocení dat
Veškerá data z dotazníků jsem přepsala do databáze programu Microsoft Excel.
V tomto programu jsem následně prováděla i vyhodnocení dat. Grafy uvedené v diplomové
práci jsou také vytvořeny v programu Microsoft Excel. Jedná se o grafy typu sloupcového
a výsečového.
Pro ověření závislosti dvou kategoriálních proměnných jsem použila χ2 test
o nezávislosti (chí-kvadrát, chi-square), za použití hladiny významnosti 5 %. Kontingenční
tabulky pro výpočet chí-kvadrát testu prostřednictvím aplikace MS Excel poskytl
PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D. (Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

2.3. Metodika tvorby on-line návodů
Pro tvorbu on-line návodů jsem zvolila software „Nvu“. Jedná se o program,
který umožňuje tvorbu internetových stránek. K otevření výsledného produktu
potřebuje mít uživatel nainstalovaný některý z internetových prohlížečů, ale nemusí být
aktuálně připojen k internetu, může mít produkt uložen např. na pevném disku nebo
na DVD. Kurz lze zpřístupnit i on-line.
Text je prokládán fotografiemi. Část z nich pochází z mé bakalářské a diplomové
práce, dále je zařazeno 22 nových fotografií. Fotografie byly zpracovávány v programu
Corel DRAW Graphics Suite X4, stejně jako navigační tlačítka pro jednotlivé kapitoly.
Po úvodních stránce je možno přejít k jakémukoli živočichovy. Struktura textu
u jednotlivých živočichů vychází z textu diplomové, popřípadě bakalářské práce.
U každého živočicha se tedy věnuji jeho stručné obecné charakteristice, zařazení
v systému, opatřování a správnému smrcení, pomůckám potřebných pro pitvu, vnější
stavbě těla, vnitřní stavbě těla a postupu pitvy.
Dále je zařazena kapitola pomůcky, slovníček cizích pojmů a přehled použité
literatury.
CD s internetovými stránkami je k dispozici v Příloze 5: On-line návody
na provedení pitev.
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3. Atlas pitev
3.1. Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
3.1.1. Postavení v systému
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Mlži (Lamellibranchiata)
Řád: Listožábří (Eulamellibranchia)
Čeleď: Velevrubovití (Unionidae)
Podčeleď: Škeble (Anodontinae)
Rod: Škeble (Anodonta)
Druh: Škeble rybničná (Anodonta cygnea) (Linné 1758)

3.1.2. Způsob života
Škeble rybničná žije především v bahnitých, stojatých a pomalu tekoucích vodách
se dnem bahnitým i písčitým, jako jsou tůně, rybníky nebo větší řeky (Vondřejc a kol.,
1994). V tekoucí vodě jsou skořápky škeble nižší a delší, ve stojatých vodách jsou
vysoké a kratší. Nejčastěji jsou jedinci šikmo zahrabáni v bahně a z jejích těl vyčnívá
jen zadní třetina, na které se nachází dva otvory (siphony), horní přijímací otvor
a spodní vyvrhovací otvor. Pokud není škeble takto zahrabána, brázdí dno a tímto
způsobem si obstarává potravu (Landa, 1954a). Při pohybu po dně má škeble
vysunutou nohu mezi lasturami a pomalu se pohybuje. Rychlost jejího pohybu je asi 20
až 30 cm za hodinu (Altmann & Lišková, 1979).
Tělo škeble nemá vyvinutou hlavu, která by nesla smyslové orgány, pomocí
kterých by si hledala potravu a nemá vyvinuté ani příústní ústrojí, kterým by potravu
rozmělňovala. Způsob její obživy je tedy filtrace drobných rozkládajících se látek
ve vodě, nebo drobných rostlin a živočichů, žijících většinou na dně. Tato potrava
vniká do těla s proudem nasávané vody, které uvnitř schránky neustále cirkuluje.
Drobná potrava se při cirkulaci zachycuje na povrchu těla, především na žaberních
listech a na plášti a pak se pomocí pohybu bičíků obrveného epitelu, kterým je celé tělo
pokryto, dostává až do ústní dutiny (Landa, 1954a).
Původně se myslelo, že škeble jsou odděleného pohlaví. Další pozorování
ukázaly, že ve vodách tekoucích a místech s velkým objemem vody žijí škeble různého
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pohlaví, zatímco v malých uzavřených vodách se vyskytují jen hermafroditi. Při studiu
mrtvých ramen velkých řek se zjistilo, že v ramenech oddělených před kratší dobou
se nachází určité procento hermafroditů a toto procento s rostoucí délkou oddělení
mrtvého ramena narůstá. V ramenech oddělených před několika sty lety bychom našli
už jen hermafrodity. Z tohoto pozorování je patrné, že populace škeblí, která byla
odděleného pohlaví a dostala se poměrů menších stojatých vod, se během určitého času
mění vlivem vnějších podmínek v hermafroditickou populaci. Přímá příčina této
přeměny však není zatím známá (Landa, 1954a).
Škeble rybničná má složitý vývoj. Vajíčka, která jsou produkována na podzim
a kterých může být až několik set tisíc, nejsou kladena volně do vody, ale jsou
vytlačována do žaberní chodby, odkud se dostávají do žaberních lupenů. V těchto
lupenech jsou vajíčka oplodněna spermatozoidy. Po oplození se z vajíček líhnou larvy,
které se živí krví a slizovými látkami z mateřského těla. Larvy škeble označujeme jako
glochidie. V období jara vytlačuje škeble glochidie do vody a ty dopadají na dno.
Na dně mohou ležet v bahně i několik týdnů, dokud se v jejich blízkosti neocitne
nějaká ryba. Při jejím pohybu se probudí ze strnulosti a přichytí se jí na kůži nebo
na žábrách. Zde vytvoří cysty, ve kterých v následujících třech až pěti týdnech dokončí
svůj vývoj (Landa, 1954a).

3.1.3. Pomůcky
Skalpel, preparační jehla, pinzeta, nůžky, pitevní miska

3.1.4. Opatřování materiálu a jeho smrcení
V dnešní době je škeble rybničná chráněna podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění
vyhlášky 175/2006 Sb. jako druh silně ohrožený a sběr a pitva tohoto živočišného
druhu není možná. Na mnou provedenou pitvu byla použita škeble rybničná ze starších
zásob katedry biologie a environmentálních studií.
V době, kdy škeble rybničné nebyly chráněny zákonem, se materiál pro pitvu
obstarával sběrem u břehů řek nebo rybníků.
Místo škeble rybničné by bylo možné použít škebli říční, která má velmi
podobnou stavbu a která není zákonem chráněná.
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Na smrcení živočichů se dříve používal 1% roztok chloralhydrátu. Smrcení
v tomto případě trvalo asi 24 hodin. Mohl se použít i 1% ethanol nebo ponoření
do 50°C vody (Landa, 1954a). Mrtvé tělo škeble bylo měkké a slizké. Aby se stalo
vhodnější pro pitvu, vkládalo se na několik hodin do 70% ethanolu nebo
4% formaldehydu. Sliz uvolněný z těla škeble se vysrážel a měkké části těla
se zpevnily (Lišková, 1993).

3.1.5. Pozorování vnější stavby těla
Na povrchu těla škeble se nacházejí dvě tenkostěnné protáhle vejčité lastury
(obr. 2a, obr. 3b), které mají hnědozelené zabarvení (Vondřejc a kol., 1994). Lastury
škeble jsou spojeny pružným vazem (ligamentum) (obr. 3a), který je drží stále
pootevřené. Proti vazu působí dva mohutné svěrací svaly (adduktory) (obr. 6a, obr. 6b).
Oba svěrací svaly jsou umístěny na hřbetní straně lastur, jeden vpředu a druhý vzadu
(Altmann & Lišková, 1979). Okraje lastury jsou v místě, kde se k sobě přikládají
hladké a rovné. Na rozdíl od zástupců rodu velevruba (Unio) netvoří zámkové zuby
(vruby, které do sebe zapadají). Tvar a velikost ulity jsou vlivem prostředí velmi
proměnlivé a záleží především na množství vápníku a živin ve vodě (Vondřejc a kol.,
1994). Nejstarší část lastury nazýváme vrchol (umbo) (obr. 4a). Jedná se o část lastury,
která je vyklenutá a většinou odřená. Vnější strana lastur je tvořena soustřednými
pruhy. Jedná se o přírůstkové zóny, kdy tmavší a úzké čáry jsou přírůstky zimní
(obr. 4b) a široké lesklé čáry jsou přírůstky vznikající přes léto (obr. 4c) (Altmann &
Lišková, 1979).
Na lomu lastury je vidět, že se skládá ze tří vrstev. Svrchní vrstva je nejtenčí a je
pigmentovaná. Tuto vrstvu označujeme jako periostrakum (Lišková, 1993).
Periostrakum je tvořeno organickým konchiolinem a chrání vnitřní anorganické vrstvy
před účinky vnějšího prostředí, především před působením slabých kyselin (Altmann &
Lišková, 1979). Druhá vrstva se označuje jako ostrakum a nejvnitřnější vrstva jako
hypostrakum. Obě tyto vrstvy jsou tvořeny z uhličitanu vápenatého. V hypostraku
(obr. 5a) vytváří pronikající světlo perleťový lesk (Lišková, 1993).
Pokud je škeble v klidu, má z lastur vysunutou svalnatou kýlovitou nohu
(obr. 2b). Při chemickém nebo mechanickém podráždění tuto nohu zatahuje a zavírá se
(Landa, 1954a).
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3.1.6. Postup pitvy
Pro pozorování vnitřní stavby škeble, musíme nejprve provést uvolnění svěračů
(adduktorů) lastur. To provádíme tak, že vsuneme skalpel mezi lastury, přesněji mezi
plášť a lasturu a prořízneme postupně přední (obr. 6a) a pak zadní svěrací sval
(obr. 6b). Pak opatrně odklopíme jednu lasturu (obr. 6), abychom současně
s ní neodrhli pod ní ležící plášť. Plášť k lasturám není přirostlý, pouze těsně přiléhá
k vnitřní straně lastur a uzavírá celou plášťovou dutinu. Na zadním okraji je povrch
pláště nápadně zřasen. V tomto místě dochází k nasávání vody z vnějšího prostředí.
Na řasách pláště se nacházejí ve velkém množství smyslové buňky, jejichž úkolem
je kontrolovat kvalitu nasávané vody (Lišková, 1993). Této části říkáme osfradium
(obr. 7b) (osphradium) (Landa, 1954a).
Tělesnou stavbu škeble pozorujeme v lastuře (obr 7), protože organizace těla
vynikne lépe, pokud má měkká část těla oporu a neztratí tak svůj tvar. Tělo škeble
bychom mohli přirovnat ke knize, jejíž desky představují právě její lastury (Landa,
1954a).
Pokud odstřihneme jednu stranu pláště (obr. 7), můžeme pozorovat žaberní
plátky, které vyčnívají do plášťové dutiny po obou stranách nohy. Vznikají srůstem
vlákének, která jdou shora dolů, pak se ohýbají a po druhé straně plátku jdou opět
nahoru. Uvnitř jsou navzájem spojeny trámky, takže celý žaberní plátek má pak
trámečkovitou strukturu s mnoha komůrkami (Landa, 1954a). Každá škeble má celkem
čtyři žaberní plátky. Jeden pár vnitřních plátků (obr. 7f, obr. 28c) a jeden pár vnějších
plátků (obr. 7e, obr. 8d), které mohou být nápadně zduřelé a mohou se v nich nacházet
vyvíjející se larvální stádia – glochidie (Altmann & Lišková, 1979).
Nyní můžeme odstranit lasturu (obr. 8). Preparační jehlou nadzvedáváme plášť
až k místům, kde je přirostlý svaly k lastuře a tyto svaly odřízneme. Totéž provedeme
i na druhé lastuře a měkké tělo vložíme do pitevní misky. Materiál pak fixujeme
pomocí špendlíků, které zabodneme do svalnaté nohy a do obou svěracích svalů
(obr. 8).
Voda, která přináší kyslík a potravu je nasávána u živé škeble přijímacím otvorem
(obr 7c). Její proudění nevzniká stahem svalů, ale je způsobeno pohybem řasinkového
epitelu, který pokrývá plášť, žaberní plátky i tělo jedince. Drobné částečky potravy jsou
zachycovány na žábrech a bičíky řasinkového epitelu jsou posunovány až do úst
(Landa, 1954a).
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Abychom mohli pozorovat detailní stavbu orgánových soustav, musíme
proříznout svalnatou nohu a nad ní ležící část těla v rovině souměrnosti (obr. 9). Před
otevřením dutiny můžeme pozorovat pouze prosvítající slinivkojaterní žlázu (obr. 8a),
Keberův orgán a osrdečník (obr. 9c) (Lišková, 1993). Jelikož byl pitvaný jedinec
dlouhou dobu naložen v roztoku formalinu, nebyly všechny tělní orgány viditelné
a chybí k nim tedy obrazová dokumentace. Jedná se především o některé orgány trávicí
soustavy a soustavu nervovou.
První částí trávicí soustavy je ústní otvor (obr. 7g). Ten najdeme mezi dvěma
ústními plachetkami. Škeble, narozdíl od hlemýždě nemá ani hltan, ani čelist,
ani radulu a ani slinné žlázy. Další částí trávicí soustavy je tedy poměrně krátký jícen,
který pak přechází ve široký žaludek. Ze žaludku vychází střevo, které vytváří kličky
(obr. 9a) ve svalnaté noze a pak se stáčí nahoru, prochází srdcem (obr. 10c) a končí
vyvrhovacím otvorem (obr. 7d) (Altmann & Lišková, 1979). Uvnitř střeva, především
v jeho zadní rovinaté části, můžeme po prostřihnutí a vymytí vodou pozorovat střevní
řasu – typhlosolis, která zvětšuje vstřebávací plochu (Lišková, 1993). K trávicí
soustavě se připojuje velká hnědá (v našem případě zeleně zbarvená) párovitá
slinivkojaterní žláza (hepatopankreas) (obr. 8a), která vylučuje trávicí enzymy. Tyto
enzymy vylučují i střevní buňky. Trávení se však odehrává pouze v žaludku a proto
enzymy vznikající ve střevě se musí dostat do žaludku speciálním způsobem. Tyto
látky tuhnou v rosolovité „krystalové tělísko“ válcovitého tvaru, které je neustále
posunováno do žaludku, kde se jeho konec podle potřeby živočicha rozpouští a tím
dodává potřebné látky do žaludku. Při analýzách tohoto rosolovitého tělíska v něm byly
nalezeny i částečky potravy a proto bývá uváděno, že slouží jako rezervoár potravy pro
dobu klidu. Jemné částečky potravy jsou pak transportovány do jater, ve kterých jsou
pohlcovány fagocytózou (Landa, 1954a).
Škeble dýchá pomocí žaber kyslík, který je rozpuštěn ve vodě. Kyslík je po těle
krvomízou (hemolymfou ) (Landa, 1954a).
Základem cévní soustavy je srdce, které je uloženo v osrdečníkovém vaku
(perikard) (obr. 9c). Skládá se z jedné podlouhlé komory (obr. 10a) a dvou
kuželovitých, po stranách ležících, síní (obr. 10b) (Altmann & Lišková, 1979). Tepe
velmi pomalu, asi třikrát až šestkrát za minutu, v období zimy dokonce jen jednou za tři
minuty (Landa, 1954a). Srdeční komorou prochází střevo (obr 10c). Ze srdeční komory
vychází přední a zadní aorta. Přední aorta se dále dělí na tři větve, na tepnu útrobní,
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nožní a okružní plášťovou. Tyto tepny zásobují hemolymfou trávicí soustavu, přední
svěrač (adduktor), svalstvo nohy a přední i střední část pláště. Zadní tepna pak zásobuje
hemolymfou zadní část těla, zadní svěrač (adduktor) a zadní část pláště. Odkysličená
hemolymfa putuje do žaber, ve kterých se okysličuje a po okysličení je odváděna
žilami ze žaber do srdečních předsíní a z nich opět do srdeční komory (Altmann &
Lišková, 1979).
Jako vyměšovací orgán slouží škebli párové ledviny (obr. 9d, obr. 10d). Mají
tmavé zabarvení a jsou umístěny na hřbetní straně pod osrdečníkem a zasahují
až k zadnímu svěracímu svalu. Ledvina má dvě části. Spodní část, která je žláznatá
a vykonává vlastní vyměšovací činnost a svrchní část, která má funkci zásobního
měchýřku a zároveň funguje jako vývod. Jako pomocný vyměšovací orgán slouží
tzv. Kerberův orgán (perikardiální žláza). Jeho produkty jsou odváděny do osrdečníku
a z něj jsou pak odváděny ledvinami (Landa, 1954a).
Pohlavní orgány se nacházejí v noze mezi kličkami střeva (obr. 9e, obr. 10e). Jak
už jsme uvedli výše, škeble může být odděleného pohlaví nebo může mít samčí i samičí
pohlavní orgány a může být tedy hermafroditem. Samičí pohlavní orgány jsou špinavě
bílé, samčí jsou zbarvené oranžově. Vajíčka i spermatoziody vycházejí pohlavními
otvory po stranách nohy do přední části vyvrhovacího otvoru, ale tyto vývody jsou
málo patrné (Lišková, 1993).
Centrální nervová soustava škeble se skládá ze tří párů ganglií. Jsou to ganglia
mozková, která mají trojúhelníkový tvar, nožní a útrobní. Pravá a levá ganglia jsou
spolu spojena krátkými spojkami (komisurami), jednotlivé páry ganglií jsou pak spolu
navzájem spojeny konektivy. Ganglia jsou zarostlá v okolním pletivu, ale dají
se poměrně snadno najít a vypreparovat, protože jsou kompaktní a mají oranžovou
barvu, která je odlišuje od okolních tkání (Landa. 1954a). Poblíž nožních uzlin
se nachází malá váčkovitá statocysta. Jedná se o rovnovážné ústrojí, které informuje
jedince o poloze. Na ztluštělém okraji pláště poblíž přijímacího otvoru se nachází
šedavé lalůčkovité výrůstky, které slouží jako chuťové ústrojí – osfradium (obr. 7b).
Smyslové buňky jsou dále roztroušeny na příústních plachetkách, na plášti a na konci
vyvrhovacího otvoru (Altmann & Lišková, 1979).
Můžeme si všimnout také svalů, které se upínaly na lasturu. V přední části těla
je to přední adduktor (obr. 6a) a v zadní části zadní adduktor (obr. 6b). V jejich
blízkosti se k lastuře připínaly svaly ovládající nohu. Všechny svaly jsou tvořeny
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hladkými svalovými buňkami, z čehož vyplývá pomalý pohyb a pomalé reakce škeble,
ale také značná síla těchto svalů (Landa, 1954a). Při pohledu na prázdnou skořápku
si můžeme všimnout v perleťové vrstvě zřetelné stopy po úponech adduktorů (obr. 5b,
obr. 5c) (Lišková, 1993).
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Obr. 2: Zevní stavba škeble rybničné
a) lastura, b) svalnatá noha

Obr. 3: Zevní stavba škeble rybničné – boční pohled
a) ligamentum, b) lastury
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Obr. 4: Lastura škeble
a) vrchol (umbo), b) zimní přírůstky, c) letní přírůstky

b
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Obr. 5: Vnitřní strana škeble
a) hypostracum s perleťovým leskem, b) uchycení zadního
svěrače na lasturu, c) uchycení předního svěrače na lasturu
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Obr. 6: Začátek pitvy škeble – otevření lastur
a) přední svěrací sval, b) zadní svěrací sval
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Obr. 7: Vnitřní anatomie škeble po odstranění části pláště
a) plášť, b) osfradium, c) přijímací otvor, d) vyvrhovací otvor,
e) vnější žaberní plátek, f) vnitřní žaberní plátek, g) ústní otvor,
h) noha
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Obr. 8: Vnitřní anatomie škeble
a) slinivkojaterní žláza, b) noha, c) vnitřní žaberní plátek,
d) vnější žaberní plátek, e) plášť
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Obr. 9: Vnitřní anatomie škeble po otevření svalnaté nohy
a) kličky střeva, b) slinivkojaterní žláza, c) osrdečník, d) ledvina,
e) pohlavní orgány
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Obr. 10: Vnitřní stavba těla škeble po otevření perikardu
a) komora, b) síně, c) střevo, d) ledvina, e) pohlavní orgány
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3.2. Pakobylka rohatá (Medauroidea extradentata)
3.2.1. Postavení v systému
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Strašilky (Phasmatodea)
Čeleď: Phasmatidae
Podčeleď: Phasmatinae
Rod: Pakobylka (Medauroidea)
Druh: Pakobylka rohatá (Medauroidea extradentata) (Brunner 1907)

3.2.2. Způsob života
Tvar těla pakobylky je protáhlý a tenký a podobá se větvičkám stromů a keřů.
Jedná se o bezkřídlý druh, ke ztrátě křídel došlo druhotně během jejich vývoje
(Altmann & Lišková, 1979).
Pakobylka rohatá je gonochorista, samice se vzhledem liší od samců. Samice je
hnědá nebo mechově zelená a u dospělých samiček je vnitřní strana předního páru
nohou červeně zbarvená (obr. 19A) (Zajíček, 2001). Někdy se vyskytují jedinci
tmavohnědí až černí (Altmann & Lišková, 1979). Samice jsou větší než samci, mohou
dorůstat délky až 8 cm. Samec je menší, maximální délka je 5-6 cm. Má delší tykadla a
nohy než samice a je hnědě zbarven (Zajíček, 2001).
Jedinci pakobylek se vyznačují barvoměnou, která však zůstává jen v rozmezí
odstínů. Tato barvoměna je vyvolána pohybem určitých barevných pigmentů v buňkách
pokožky. Pokožka pakobylek obsahuje tři druhy zrnkovitých pigmentů. Jsou to
pigmenty zelené, tmavohnědé a oranžové barvy. Podle množství a poměru jednotlivých
pigmentů může být zabarvení pakobylky zelené, žluté, hnědé, červenavé nebo až černé.
Barva pakobylek se mění během dne, kdy obecně platí, že v noci jsou pakobylky
temnější. Vliv na změnu zabarvení mají i další vnější faktory, jako je teplo, sucho a
barevné pozadí, které způsobují světlou barvu pakobylek a pak chlad, vlhko a temné
pozadí, které způsobí tmavé zabarvení (Altmann & Lišková, 1979).
Pakobylky se rozmnožují pohlavně, přeměnou nedokonalou. Vajíčka jsou kulatá,
dohněda zbarvená se světlým víčkem. Jejich velikost je asi 1-2 mm. Samice jich
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naklade v průměru 10 denně a po 3 až 6 měsících se i v suchém prostředí líhnou asi 1
cm velké nymfy. Jejich přeměna v dospělce trvá kolem 5 měsíců (Zajíček, 2001).
V době svlékání jednotlivých vývojových stádií se začnou nejprve dělit buňky
jednovrstevné pokožky a při tomto dělení se oddělí od staré kutikuly. Pokožkové buňky
po svlékání začnou produkovat kutikulu novou, která je nejprve do určité míry tvárná
a roztažitelná a postupně tvrdne (Altmann & Lišková, 1979).
Pro svou nenáročnost je pakobylka rohatá často chována v teráriích. V zajetí
se rozmnožuje partenogeneticky a jedinci samčího pohlaví se v zajetí téměř nevyskytují
(Zajíček, 2001).

3.2.3. Pomůcky
Skalpel, preparační jehla, pinzeta, jemné nůžky, pitevní miska, špendlíky

3.2.4. Opatřování materiálu a jeho smrcení
Jedince je možné bez větších nároků chovat v teráriích, popřípadě opatřit od
jiných chovatelů.
Pro pitvu lze dobře použít i pakobylku indickou (Carausius morosus), která má
robustnější stavbu těla než pakobylka rohatá. Obdobně lze použít i další druhy
pakobylek.
Pakobylky je nejvhodnější smrtit půl hodiny před začátkem vlastní práce
v Petriho misce s éterem nebo chloroformem a s proužky filtračního nebo savého
papíru, hrubými pilinami nebo zmačkaným filtračním papírem. Zde pakobylky
necháme alespoň 15 minut, abychom měli jistotu, že budou skutečně usmrceny
(Altmann & Lišková, 1979).
Ke smrcení můžeme také použít usmrcení v 10% formalínu nebo alkoholu, avšak
smrcení pomocí par éteru nebo chloroformu je pro pitvu i pro demonstraci některých
orgánů (například vzdušnic) vhodnější. Po usmrcení je vhodné nechat objekty vyvětrat
od par narkotika, například u otevřeného okna nebo na chodbě (Altmann & Lišková,
1979).
Dále můžeme ke smrcení použít i octan ethylnatý.
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3.2.5. Pozorování vnější stavby těla
Tělo pakobylek je rozděleno v řadu článků. Články pak splývají ve tři části a to
hlavu (obr. 11a, obr. 13a), hruď (obr. 11b, obr. 13b) a zadeček (obr. 11c, obr. 13c).
Tyto části jsou téměř stejně široké a není na nich patrné žádné zúžení, které by je od
sebe zřetelně oddělovalo (Altmann & Lišková, 1979).
Na povrchu živočicha se nachází kutikula, která pokrývá celé tělo. Je vylučována
pokožkou. Její hlavní funkcí je chránit tělo živočicha, především před vysoušením
a je nepropustná pro vodu. Kutikula se skládá z polysacharidu chitinu a z jednoduchých
bílkovin. Na těle živočicha bychom ji našli ve dvou formách. První forma jsou pevné
pláty a desky, jejichž hlavní složkou je bílkovina, různé pryskyřice a vosky, druhá
forma je ve formě měkké ohebné pružné membrány. Kutikula pakobylek se skládá
z několika vrstev. Je to vnější, velmi jemná kutikula, ve které se nevyskytuje chitin.
Pod ní se nachází silnější vrstva, která již chitin obsahuje a označujeme ji jako
exokutikula. Nejsilnější vrstvu, která je také tvořena chitinem označujeme jako
endokutikulu. Pod endokutikulou se nachází jednobuněčná vrstva (hypodermis), na
jejíž bázi je velmi tenká bazální blána (Altmann & Lišková, 1979).
Hlavu (obr. 14) je doporučeno pozorovat pod lupou, nejlépe při deseti- až
dvacetinásobném zvetšení. Po stranách hlavy vidíme dvě nápadné vyklenuté složené
oči (obr. 14b). Jednoduchá očka pakobylkám chybí. Na přední horní polovině hlavy se
nacházejí poměrně krátká nitkovitá tykadla (obr. 14a). První článek tykadel je značně
rozšířený (obr. 14a). Na spodní straně hlavy vidíme členěné kousací ústní ústrojí
(obr. 14c) (Altmann & Lišková, 1979).
Hřbetní štíty článků (sklerity) tvoří oporu pro úpony svalů a tím tvoří vnější
kostru živočicha. Mezi jednotlivými sklerity se nachází pružné membrány, které nejsou
sklerotizované a díky své ohebnosti umožňují pohyblivost tělních článků. Tuto pružnou
blánu označujeme jako kloubová blána nebo corium. Čím je tato blána mezi sklerity
širší, tím je umožněna větší pohyblivost článků těla pakobylky (Altmann & Lišková,
1979).
Hruď se skládá ze tří článků, z předohrudi (obr. 12c), která je krátká a volná,
středohrudi (obr. 12d), která je nejdelší a je srostlá s zadohrudí. K zadohrudi (obr. 12e)
přirůstá i první článek zadečku. Povrch hlavy i hrudi je především po stranách výrazně
pokryt drobnými hrbolky (obr. 12). Každý z hrudních článků nese pár končetin
(obr. 11) (Altmann & Lišková, 1979).
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Končetiny jsou kráčivého typu (obr. 19). Dělí se na kyčel (obr. 19a), příkyčlí
(obr. 19b), stehno (obr. 19c), holeň (obr. 19d) a chodidlo (obr. 19e). Příkyčlí a stehno
spolu téměř srůstají. Chodidlo je tvořeno pěti články, na posledním článku se nacházejí
dva drápky (obr. 19f) s příchytnou destičkou. První pár končetin (obr. 19A) se svou
stavbou liší od druhého (obr. 19B) a třetího páru (obr. 19C) končetin. Vnitřní strana
stehen je totiž červeně zbarvená a stehenní část tohoto páru obsahuje vykrojení
(obr. 19g), do kterého zapadá hlava při natažení nohou dopředu během spánku nebo za
strnulé polohy (katalepsie) (Altmann & Lišková, 1979).
Zadeček (obr. 15) je u pakobylek silně protáhlý, válcovitého tvaru. Svrchní strana
se skládá se z deseti článků, první z nich je však málo patrný, protože splývá se
zadohrudí. Počet článků na spodní straně zadečku se u jednotlivých pohlaví liší, u
samců má 8 článků, u samic 7 (obr. 15a). První článek zadečku na spodní straně u
samic je nezřetelný, neboť také splývá s zadohrudí. Na konci těla má samice kladélko
(obr. 15b), které je u pakobylek krátké (Altmann & Lišková, 1979).

3.2.6. Postup pitvy
Před začátkem pitvy je potřeba odstranit všechny tři páry noh co nejblíže u těla
(obr. 16). Pitva se nám pak bude snadněji provádět.
Pro správné otevření tělní dutiny držíme pakobylku hřbetem vzhůru a s hlavou
směřující od nás mezi palcem a ukazováčkem levé ruky. V pravé ruce držíme jemné
nůžky, kterými opatrně nastřiháváme kutikulu na pravé straně těla až k předohrudi. Pak
střih vedeme přes hřbetní část středohrudi k levé boční straně těla a dále přes tuto levou
stranu těla směrem k zadečku (obr. 16). Střih končíme na rozhraní 6. a 7. zadečkového
článku. Střih je třeba provádět jemně a hrotem nůžek příliš nezasahovat do těla
pakobylky, abychom nepoškodili její vnitřní orgány. Dále musíme odstranit hřbetní
část těla. To provádíme tak, že hřbetní část nazvedáváme pinzetou a přitom skalpelem
oddělujeme svalovinu, kterou je tato hřbetní část přirostlá. Zvláště v oblasti zadečku
musíme svalovinu odpreparována velmi opatrně. Nakonec odstřihneme hřbetní část těla
v 6. zadečkovém článku a upevníme ji vedle těla vnitřní stranou vzhůru. Takto
připravenou pakobylku pak vložíme do pitevní misky a upevníme ji čtyřmi špendlíky.
Dvěma upevníme břišní část předohrudi (obr. 16) po obou stranách a druhými dvěma
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špendlíky upevníme 6. zadečkový článek, také po obou stranách. Upevněné tělo
opatrně přelijeme vodou (Altmann & Lišková, 1979).
Výraznou část vnitřní stavby těla tvoří trávicí soustava, především rovné střevo
hnědavé barvy (obr. 17b). Přední část střeva obalují bělavé slinné žlázy (obr. 17a),
které jsou preparací většinou přestřiženy. Část se jich nachází pod přední částí střeva a
část na hřbetní oddělené části. Přibližně v polovině střeva jsou patrné střevní
vychlípeniny (obr. 17d) a na jeho zadním konci se nacházejí váčky naplněné tekutinou
(střevní ampuly) (Altmann & Lišková, 1979).
Soustavu dýchací tvoří u pakobylek vzdušnice (obr. 17c), které začínají po
stranách každého tělního článku. Jsou naplněny vzduchem, díky kterému mají stříbřitý
lesk. Rozvětvují se ke všem tělním orgánům a končí slepým zakončením. Jsou mezi
sebou spojeny příčnými a podélnými spojkami. U pakobylek se nachází 10 párů
dýchacích otvorů (stigmat). První pár těchto otvorů leží v předohrudi, druhý
v zadohrudi a zbylých osm se nachází na zadečku. Stigmata jsou chráněna síťkovými
útvary proti nečistotám. Pakobylky patří mezi hmyz apnoický, což znamená, že za živa
nevykonává žádné, nebo jen velmi slabé, dýchací pohyby (Altmann & Lišková, 1979).
Srdce (obr. 18a) má trubicovitý tvar. Najdeme jej po prozkoumání oddělené
hřbetní části těla mezi žlutavými a bělavými tukovými tělesy. Krevní oběh pakobylek
je otevřený. Hřbetní céva vede krvomízu (hemolymfu) od zadečku k hlavě a tělní
dutinou je pak vedena zpět do zadečku. V tělní dutině se nacházejí tenké blány
(diafragmy), které napomáhají určovat směr toku krvomízy. Od tělní stěny vedou
k srdci svaly umožňující roztahování srdce. Aby nedocházelo ke zpětnému toku
krvomízy při stahu srdce napomáhají chlopně obsažené v zadečku. Krvomíza
pakobylky je složena ze zelenavě zbarvené plazmy s volnými buňkami. Krevní buňky
neobsahují žádné krevní barvivo (Altmann & Lišková, 1979).
Vylučovací soustavu tvoří Malpighiovy trubice. Jsou to šedavé až bělavé
trubičky, které se nacházejí ve větším množství v podobě věnce kolem zadní části
střeva. Mají tvar slepě zakončených trubiček a ústí do střeva na pomezí jeho střední a
zadní části. V jejich stěnách jsou vyvinuta svalová vlákna, díky kterým se mohou
Malpighické trubice pohybovat a dostávat se tak do co největšího styku s krvomízou,
ze které odvádějí odpadní látky, zejména kyselinu močovou. Exkrety se z krvomízy
dostávají pomocí osmózy (Altmann & Lišková, 1979).
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Ze soustavy rozmnožovací můžeme vidět pouhým okem vaječníky umístěné na
konci zadečku (Altmann & Lišková, 1979). V našem případě je překrývá velké
množství vajíček (obr. 18c) Jedinci samčího pohlaví se v chovech prakticky
nevyskytují. Počet samečků v chovech je asi jeden na tisíc samiček (Zajíček, 2001).
V těle pakobylek se také nachází relativně velké množství tukových těles
nažloutlé nebo bělavé barvy (obr. 18b). Tukové těleso je tvořeno četnými lalůčky a má
především zásobní funkci (Altmann & Lišková, 1979).
Po odsunutí střeva pomocí preparační jehly můžeme vidět nervovou soustavu
žebříčkovitého typu, která je obalena tukovým tělesem. Pro lepší pozorování je vhodné
odstranit střevo ze zadečku a pomocí preparační jehly uvolnit nervovou pásku od částí
tohoto tukového tělesa. Nervová páska je tvořena z několika podélných nervových
provazců, které jsou v každém článku spojeny nervovou zauzlinou (gangliem). V hrudi
jsou nervová ganglia částečně kryta svalovinou končetin (Altmann & Lišková, 1979).
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Obr. 11: Zevní stavba pakobylky – hřbetní strana
a) hlava, b) hruď, c) zadeček, d) 1. pár končetin, e) 2. pár končetin,
f) 3. pár končetin
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d

Obr. 12: Přední část těla pakobylky
a) tykadla, b) oči, c) předohruď, d) středohruď, e) zadohruď
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Obr. 13: Pohled na pakobylku z břišní strany
a) hlava, b) hruď, c) zadeček, d) kladélko

c

a

b

Obr. 14: Hlava pakobylky
a) tykadla, b) oko, c) ústní ústrojí
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c

d

a

Obr. 15: Spodní strana zadečku pakobylky
a) články zadečku, b) kladélko

Obr. 16: Pakobylka po odstranění noh
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Obr. 17: Otevření tělní dutiny pakobylky
a) slinné žlázy, b) střevo, c) vzdušnice, d) střevní vychlípeniny

c

b

a

Obr. 18: Tělní orgány pakobylky umístěné na oddělené
hřbetní straně těla
a) srdce, b) tukové těleso, c) vajíčka
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Obr. 19: Kráčivé končetiny pakobylky
A) noha prvního páru, B) noha druhého páru, C) noha třetího
páru
a) kyčel, b) příkyčlí, c) stehno, d) holeň, e) chodidlo, f) drápky,
g) vykrojení na stehně nohy prvního páru
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3.3. Vrubounovitý

brouk

– chroust

obecný

(Melolontha

melolontha) nebo tropický zlatohlávek rodu Pachnoda
3.3.1. Postavení v systému
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata)
Třída: Hmyz (Insecta)
Podtřída: Křídlatí (Pterygota)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Čeleď: Vrubounovití (Scarabaeidae)
Rody: Chroust (Melolontha), Zlatohlávek (Pachnoda)
Druhy: Chroust obecný (Melolontha melolontha) (Linné 1758),
Pachnoda sinuata (Fabricius, 1775)

3.3.2. Způsob života
Dospělci (imaga) chrousta obecného opouštějí své kukly uložené pod zemí již
koncem léta. Zůstávají ale v zemi přes celou zimu a vylétají až na jaře, samci opouštějí
podzemní komůrky o něco dříve než samice. Výlet chroustů se řídí průměrnou teplotou
a létají od dubna do června. Po výletu nalétávají chrousti na žíroviště, jimiž jsou okraje
listnatých lesů, kde spásají především mladší rašící lístky a mohou způsobit
až holožíry. Holožíry dospělců však nezpůsobují tak velké škody, protože k nim
dochází v době, kdy stromy mohou své listy ještě nahradit. Během tohoto tzv. úživného
žíru se v těle samic vytvářejí vajíčka. V době úživného žíru dochází také ke kopulaci,
při níž se samec zaklesává svým penisem pevně v pohlavním ústrojí samice a visí
strnule hlavou dolů na samici, která sedí na listě. Po ukončení úživného žíru odlétají
samice do travních porostů, zahrabávají se do země a kladou oplozená vajíčka. Samice
mohou mít až tři snůšky ročně (Landa, 1954b).
Vajíčka jsou oválná, špinavě bílá a jejich velikost je 2-3mm. Po snesení jsou
vajíčka schopny přijímat vodu a zvětšují svůj objem až třikrát. Vajíčka jsou kladena
poměrně hluboko do země, protože jsou velmi citlivá na nedostatek vlhkosti.
K vylíhnutí larev z vajíček dochází koncem června nebo začátkem července (Landa,
1954b).
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Larvy chroustů se nazývají ponravy. Jejich vývoj trvá 3-4 vegetační období
a je ovlivněn klimatickými podmínkami. Larva se během svého vývoje dvakrát svléká.
Larvy se živí humusovými látkami, kořínky a dužnatými částmi rostlin, čímž mohou
způsobovat škody na hospodářských rostlinách (Deml, nedatováno).
V srpnu se dospělé larvy zakuklí v připravené oválné dutince v zemi. Po třech
týdnech z kukly vylézá dospělí brouk, jehož tělo je bílé a měkké. Kutikula postupně sílí
a tvrdne. Ze země se začne vyhrabávat až na jaře a u zemského povrchu čeká na dobu
vylíhnutí (Landa, 1954b).
V případě zlatohlávků mají vajíčka kulový či oválný tvar a mohou mít různou
barvu od čistě bílé, přes nažloutlou až po hnědou. Po vylíhnutí má larva v porovnání
s tělem velkou hlavu. Larvy ve svém vývoji procházejí třemi vývojovými stádii, při
přechodu do dalšího instaru se larva vždy svlékne ze současné pokožky a její hlava
se proporcionálně značně zvětší. Jakmile larva dosáhne určité velikosti, přestane
konzumovat substrát a započne výstavbu kokonu, který je tvořen převážně okolním
substrátem a vlastními výměšky. Funkcí kokonu je ochránit larvu, která se připravuje
na přeměnu v kuklu a posléze i brouka, před nepřáteli a negativními vlivy okolí.
Po úspěšné přeměně kukly na dospělé imago tato zůstávají ještě nějaký čas v kokonech
(Dus, 2003).

3.3.3. Pomůcky
Skalpel, preparační jehla, pinzeta, nůžky, pitevní miska

3.3.4. Opatřování materiálu a jeho smrcení
Imaga chroustů lze získat od konce dubna do června na jejich žírovištích, kde
je můžeme sesbírat.
Dospělé chrousty můžeme usmrcovat několika metodami. Jednou z metod
je použití par chloroformu nebo etheru. Jinou látkou, kterou můžeme použít při smrcení
je octan ethylnatý. Dospělé jedince můžeme také vložit do 80% alkoholu. Alkohol má
ovšem tu nevýhodu, že se dostane až do trachejí živočicha a tracheje jsou při pitvě hůře
viditelné. Další možností je usmrcování pomocí injekce alkoholu, kdy zavedeme jehlu

50

do zadečku živočicha. Výhodou této metody je, že ústrojí uvnitř těla, především
gonády, se nafouknou a dají se dobře preparovat (Landa, 1954b).
Pokud jedince smrtíme delší dobu před provedením pitvy, je možné je uchovávat
v mrazničce.
Jedince zlatohlávků je možné obstarat od soukromých chovatelů. Zlatohlávci jsou
poměrně nenároční na chov, je proto možné jedince pro pitvu chovat v teráriích a mít
je tak vždy k dispozici. Kromě druhu Pachnoda sinuata lze použít i jiné jedince téhož
rodu.
Zlatohlávci se smrtí stejnými způsoby jako v případě chrousta.

3.3.5. Pozorování vnější stavby těla
Chroust obecný má černě zbarvené tělo, ale jeho krovky, koncový výběžek
posledního článku (pygidium), nohy, tykadla a makadla mají zbarvení červenohnědé
až hnědé.
Použitý druh zlatohlávka je větších rozměrů. Zbarvení je částečně variabilní, ale
jeho základ tvoří žlutý podklad s tmavě hnědými oblasti, které jsou dále členěné
žlutými skvrnami a na zadní části krovek vede příčná žlutá linka (obr. 20).
Jejich těla jsou, stejně jako těla ostatního hmyzu, kryta pevnou kutikulou.
Ta slouží jako ochrana před vnějšími vlivy, vytváří vnější oporu těla a uvnitř se na ni
upínají svaly. Kutikulu vylučuje jednovrstevná pokožka (epidermis) a skládá se ze tří
vrstev - spodní vrstvy endokutikuly, vnější vrstvy exokutikuly a jemnou vrstvičkou
epikutikuly, která pokrývá povrch exokutikuly. Kutikula se skládá z chitinu, proteinů
a dalších látek. Je nejsilnější na hrudi a na krovkách (Landa, 1954b).
Články těla jsou buď srostlé, nebo jsou spojeny tenkou blankou, která umožňuje
jejich vzájemný pohyb.
Hlava (obr. 21a) je hypognatní – obrácená ústním ústrojím směrem dolů. Je užší
než hruď a je poměrně malá. Svrchní část hlavy se nazývá epicranium, po stranách
za očima jsou spánky (tempora), po stranách před očima jsou líce (genae), naspodu
se nachází hrdlo (gula). Na svrchní straně hlavy rozeznáváme vpředu čelo (frons), mezi
očima témě (vertex) a v zadní části týl (occiput). Vpředu se nachází napříč protažená
ploška, které je od čela oddělena švem. Tato ploška má ostré, vzhůru zahnuté okraje
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a označujeme ji jako čelní štít (clypeus). Po stranách hlavy je pár složených očí
(obr. 21b). Jednoduchá očka se u chrousta nenacházejí (Landa, 1954b).
Vpředu na hlavě je pár tykadel (obr. 21c). U chroustů je každé tykadlo složeno
z 10 článků. Tykadla jsou u chrousta na konci vějířovitá. Vějířky tvoří u samců sedm,
u samic jen šest lístkovitě prodloužených posledních článků. U samečků jsou lístky
vějířku výrazně delší než u samic. Tykadla jsou buď přiložená k hlavě nebo natažena
s roztaženým vějířkem dopředu. Vzpřímení se děje tlakem vehnané tělní tekutiny.
Na tykadlech se nacházejí smyslová ústrojí, která jsou vidět pod lupou jako důlky
(Landa, 1954b).
Ústní ústrojí je kousací a je přizpůsobeno k požírání listů. Skládá se z nepárového
horního pysku (labrum) (obr. 21e), nepárového dolního pysku (labium) (obr. 21f). Mezi
nimi se ve vodorovné rovině pohybují kusadla (mandibulae), pod kusadly čelisti
(maxillae). Čelisti nesou čtyřčlánková makadla (palpi maxilares), která slouží jako
hmatové ústrojí (Landa, 1954b).
Hruď (thorax) je složen ze tří článků a podle polohy jednotlivých článků
rozeznáváme předohruď (prothorax) (obr. 23a), na níž se vytváří tvrdý štít (obr. 22b),
středohruď (mesothorax) (obr. 23b), která nese první pár křídel (krovky) (obr. 20a)
a zadohruď (metahhorax) (obr. 23c), z níž vyrůstají blanitá křídla (obr. 22d) sloužící
k letu. V klidu jsou blanitá křídla přeložena napříč a složena pod krovkami. Každý
hrudní článek nese jeden pár nohou (obr 21). Noha se skládá z kyčle (coxa) (obr. 27a),
stehna (femur) (obr. 27b), holeně (tibia) (obr. 27c) a chodidla (tarsus) (obr. 27d).
Chodidlo má pět článků a na konci posledního jsou dva drápky (obr. 27e). Mezi kyčlí
a stehnem je v ohybu vsunuto příkyčlí (trochanter). Hřbetní část hrudi je označována
jako notum, břišní část jako sternum a boční části jako pleurae. Na povrchu hrudních
článků se nachází kutikula, která nemá ve všech místech stejnou tloušťku. Je složena
z sklerotizovaných destiček, které jsou spojeny slabou blankou (Landa, 1954b).
Články zadečku (obr. 23d) jsou pokryty hladkou kutikulou. Na bocích
zadečkových článků se nacházejí dýchací otvory, které vedou do trachejí. Označujeme
je jako stigmata. Po nadzvednutí krovek jsou viditelné i pouhým okem jako černé
vystouplé tečky, lze jich napočítat sedm párů. Zadečkové články jsou u chrousta
na bocích zdobeny bílými trojúhelníkovými skvrnami. Poslední článek - pygidium je
u chrousta protažen v tupý dlátovitý výběžek (Landa, 1954b).
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3.3.6. Postup pitvy
Pro pitvu jsou nejvhodnější čerstvě usmrcení jedinci. Živočicha připevníme
k pitevní desce vylité voskem dvěma špendlíky tak, aby byl jeden špendlík vybodnutý
v přední části těla do hlavy a druhý v zadní části do zadečku (obr. 24). Místo do hlavy
můžeme zapíchnout dva špendlíky do krajů štítu. Dále musíme odstranit krovky
i blanitá křídla co možná nejblíže u těla (obr. 23). Pomocí jemných nůžek vedeme
od zadní k přední části těla střih v měkké části pleur a odstraníme svrchní část zadečku.
Stejným způsobem odstraníme i svrchní část hrudi. Pipetou nakapeme do těla vodu
nebo fyziologický roztok (obr. 24), nebo můžeme celého živočicha zalít vodou
v pitevní misce. Tak budou vnitřní orgány nadnášeny, a to nám umožní lepší
pozorování (Landa, 1954b).
K velmi nápadným útvarům v těle živočicha patří stříbřitě se lesknoucí trubice
s četnými váčky a vaky. Jedná se o součásti tracheální soustavy (obr. 24a), která má
za úkol rozvádět plynný kyslík přímo k jednotlivým buňkám těla. Vzduch se do
tracheální soustavy dostává sedmi zadečkovými a dvěma hrudními stigmaty. Základ
tracheální soustavy chrousta tvoří dva hlavní tracheální kmeny (obr. 24a), jeden
je na levé a druhý na pravé straně těla. Tyto tracheální kmeny spojují stigmata na jedné
straně těla. Kmeny jsou spolu navzájem spojeny a vycházejí z nich jednotlivé tracheální
větve, které vedou do svalů a všech tělních orgánů. Tracheální soustava chrousta tvoří
také četné tracheální vaky, jež vytvářejí zásobárnu vzduchu potřebnou při letu. Tímto
způsobem snižuje chroust svou specifickou váhu těla. Tracheální trubice udržuje stále
napnuté tzv. spirální vlákno, které se v nich nachází. Dýchací soustava je tvořena
především chitinem a dalšími látkami podobně jako kutikula (Landa, 1954b).
Cévní soustava je otevřená. Je slaběji vyvinuta, což souvisí s tím, že dýchací
funkci u hmyzu plní soustava tracheální. Hlavní součástí cévní soustavy je hřbetní
céva. Nachází se ve středu těla živočicha při hřbetní straně zadečku a probíhá až
k hlavě. Je nad vodorovnou přepážkou, která tvoří perikardium. Četnými otvůrky
v hřbetní cévě, které označujeme jako ostie, proniká dovnitř tělní tekutina, kterou
je bezbarvá hemolymfa. Hřbetní céva se stahuje a tím pohání hemolymfu do zadní
a přední části těla, pak probíhá volně tělem a vrací se do perikardiální dutiny. Hřbetní
céva je velmi jemná a je pouhým okem špatně viditelná. Při pitvě zůstává nejčastěji
uchycená na odpreparované vrchní straně zadečku. Pokud bychom chtěli hřbetní cévu
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pozorovat, je výhodnější rozříznout živočicha na spodní straně tak, aby hřbet zůstal
neporušen (Landa, 1954b).
Trávící soustava je tvořena jako trubice, které probíhá od ústního otvoru k otvoru
řitnímu. Její délka je asi třikrát větší než délka těla živočicha. Takto dlouhá trávicí
soustava je typická pro všechen býložravý hmyz. Trávicí soustava je složena ze třech
částí. První část se označuje jako přední střevo (stomodaeum) (obr. 24b) a je tvořena
z jícnu, který se na konci mírně rozšiřuje. Přední střevo dosahuje až k prvnímu
zadečkovému článku, kde přechází ve střední střevo (mesodaeum) (obr. 24c). Střední
část má na povrchu jakoby zrnitý vzhled a je stočeno v tělní dutině. Přední a střední
střevo odděluje nálevkovitě uspořádanou blánou – valvula cardiaca, která zabraňuje
návratu potravy. Třetí částí trávicí soustavy je zadní střevo (proctodaeum) (obr. 24c).
Jeho přední část (intestinum) je rozšířená, naproti tomu zadní část se zužuje v konečník
(rectum). Mezi středním a zadním střevem se nachází vrátník (pylorus). Přední a zadní
střevo jsou vystlány kutikulární blankou a jsou původu ektodermálního. Střední střevo
je původu entodermálního a je žláznaté, jeho buňky vylučují trávicí enzymy a probíhá
zde vlastní trávení (Landa, 1954b).
Do místa rozhraní středního a zadního střeva ústí čtyři malpighické trubice. Jedná
se o vyměšovací orgány charakteristické pro hmyz. Jsou rozvětvené a přikládají
se ke střevu (Landa, 1954b).
Pohlavní orgány jsou patrné po vyjmutí trávicí soustavy. Základem samičích
pohlavních (obr. 26) orgánů jsou dva vaječníky (ovaria), které jsou svými konci
zachyceny až v hrudi. Každý z těchto vaječníků je složen ze šesti vaječníkových trubic
– ovariol. Vaječníkové trubice vybíhají z jednoho společného místa, které označujeme
jako kalíšek. Na koncích se tyto trubice protahují v tenké závěsné bičíky, ve kterých
se nachází nerozlišené buňky ze kterých se postupně vytvářejí vajíčka a vyživující
buňky. Zralá vajíčka putují z těla vejcovody. Vejcovody jsou nejprve párové, později
se spojují v jeden nepárový vejcovod, do něhož ústí semenná schránka (receptaculum
seminis). V semenné schránce se po oplození uchovává samčí sperma. Do vývodu
semenného váčku ústí dále tzv. přídatná žláza, která vylučuje sekret vyživující
uschovávané spermatozoidy. V dolní části nepárového vejcovodu se nachází pářící
váček (bursa copulatrix). Do tohoto pářícího váčku je při kopulaci zaváděn samčí
penis. Před vyústěním vejcovodu z těla do něj ústí několik dalších přídatných žlázek.
Ty vylučují sekret, který obaluje kladená vajíčka (Landa, 1954b).
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Samčí pohlavní ústrojí (obr. 25) je složeno ze dvou varlat. Ve varlatech
se vytvářejí spermatozoidy, jež jsou vyváděny z varlat párovými chámovody, které
se později spojují v jeden nepárový chámovod. Chámovody jsou rozšířeny v semenné
váčky (vesiculae seminales), které uchovávají sperma. Při vyústění chámovodu
je uvnitř těla mohutný, silně sklerotizovaný penis, který se vysouvá při kopulaci
(Landa, 1954b).
Ze smyslových orgánů jsou na těle nejnápadnější složené, facetované oči
(obr. 21b). Jednotlivé facety jsou šestiúhelníkové a dávají vznik složenému obrazu.
Facety můžeme pozorovat pod lupou (Landa, 1954b).
Nervová soustava je složena z nadjícnových a podjícnových ganglií, ze kterých
vychází břišní nervová páska. Velká nadjícnová ganglia – mozková, se nacházejí
v hlavě. Splynula ze tří párů ganglií. Jsou spojena s velkými ganglii podjícnovými,
které také vznikla spojením tří párů. Úkolem mozkových i podjícnových ganglií
je inervace jednotlivých částí hlavy. Další ganglia se nacházejí v hrudi a v zadečkových
článcích a zde inervují příslušné části těla. Všechna ganglia jsou navzájem spojena
podélnými nervovými komisurami, čímž vzniká nervová páska (Landa, 1954b).
V celém těle se nacházejí světlé svaly, které jsou mohutné především v hrudi.
Jsou upnuté na vnitřní stranu pevné kutikuly. Jedná se o svalstvo příčně pruhované,
které je uzpůsobeno rychlým reakcím a rychlým pohybům. Pruhování je však patrné
pouze pod mikroskopem (Landa, 1954b).
Na různých místech v těle můžeme také pozorovat zbytky tukového tělesa, které
bylo převážně spotřebováno buď ještě v kukle, nebo během života brouka pod zemí
(Landa, 1954b).
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Obr. 20: Vnější stavba zlatohlávka
a) krovky, b) štít, c) štítek
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Obr. 21: Vnější anatomie břišní strany zlatohlávka
a) hlava, b) oči, c) tykadlo, d) čelní štít, e) horní pysk, f) dolní
pysk, g) první pár končetin, h) druhý pár končetin, i) třetí pár
končetin
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Obr. 22: Zlatohlávek po odstranění krovek
a) hlava, b) štít, c) štítek, d) blanitá křídla
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c

Obr. 23: Tělo zlatohlávka po odstranění krovek a blanitých
křídel
a) předohruď, b) středohruď, c) zadohruď, d) zadeček
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Obr. 24: Začátek pitvy zlatohlávka
a) tracheální kmeny, b) přední střevo, c) střední střevo,
d) zadní střevo

Obr. 25: Tělní dutina zlatohlávka po odstranění střeva
a) samčí pohlavní soustava
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Obr. 26: Tělní dutina zlatohlávka po odstranění střeva
a) samičí pohlavní soustava

a
b
c
d
e
C

B

A

Obr. 27: Kráčivé končetiny zlatohlávka
A) noha prvního páru, B) noha druhého páru, C) noha třetího
páru
a) kyčel, b) stehno, c) holeň, d) chodidlo, e) drápky
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3.4. Ježovka jedlá (Echinus esculentus)
3.4.1. Postavení v systému
Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)
Třída: Ježovky (Echinoidea)
Řád: Echinoida
Čeleď: Ježovkovití (Echinidae)
Rod: Ježovka (Echinus)
Druh: Ježovka jedlá (Echinus esculentus) (Linné 1758)

3.4.2. Způsob života
Ježovka jedlá obývá spolu s dalšími druhy ježovek pobřežní pásmo (litorál)
do hloubky kolem 40 m, vzácně sestupuje až do 100 m. Zbarvení je velmi proměnlivé,
červenavé, hnědé nebo nazelenalé, ostny mívají fialové špičky. Mezi ostny jsou četné
panožky s klíšťkami zvané pedicelarie, jimiž ježovka sbírá mezi ostny potravu, čistí
se a někdy se i s jejich pomoci pohybuje (Kunst, 1954).
Živí se převážně mořskými řasami, drobnými korýši, mechovkami a polypy, které
drtí silnými zuby svého žvýkacího ústrojí. Pohybuje se pomalu pomocí ambulakrálních
nožek a pohyblivých ostnů (Kunst, 1954).
Je odděleného pohlaví, pohlavně dospívá na jaře. V tomto období dochází
k vnějšímu oplození vajíček, ze kterých se líhnou larvy označované jako pluteus. Tyto
larvy mají dlouhé dlouhá ramena vyztužené vápenitými tyčinkami (Kunst, 1954).

3.4.3. Pomůcky
Skalpel, preparační jehla, pinzeta, nůžky, pitevní miska, místo nůžek můžeme
použít pilku

3.4.4. Opatřování materiálu a jeho smrcení
Opatřování materiálu na tuto pitvu není vzhledem k našim zeměpisným
podmínkám jednoduché. Jedinec použitý k mé pitvě pochází z chorvatského pobřeží
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Jaderského moře a byl konzervován 70% alkoholem. Při uchovávání materiálu
pro pitvu je nutné zajistit, aby se alkohol dostal až do vnitřních částí jedince. K tomu
je vhodné pomocí injekční stříkačky s jehlou, opatrně, skrz schránku nebo skrz ústní
otvor, napíchnout připravovaného jedince a tímto způsobem vpravit alkohol přímo
do jeho těla.
Namísto ježovky jedlé (Echinus esculentus) lze použít k pitvě i jiné druhy
ježovek. Druh použitý na mou pitvu byl Arbacia lixula.

3.4.5. Pozorování vnější stavby těla
Tělo ježovky má pravidelný polokulovitý tvar se zploštělou dolní částí
a vyklenutou horní částí těla (Storch & Welsch, 2006). Ježovky vytvářejí vápenatou
schránku, kterou označujeme jako korona (obr. 30, obr. 31), která chrání jejich tělo.
Schránka je složena z pravidelných řad destiček, které do sebe zapadají (Kunst, 1954).
Po celém těle ježovky se nacházejí pohyblivé ostny (obr. 28c, obr. 29f), které
mohou být různého tvaru. Jeden typ je delší a celkově větších rozměrů, druhý je kratší
a slabší. Jsou usazeny na hrbolky (obr. 30j), které můžeme vidět na čisté schránce
ježovky. Část ostnu, která se dotýká schránky, je mírně prohloubena, aby lépe nasedala
na hrbolky a na tuto část ostnu se upínají svaly, které ovládají pohyb ostnu po tomto
hrbolku. Mezi ostny můžeme pozorovat malé klíšťky sedící na tenkých stopečkách.
Nacházejí se ve větším množství především na spodní straně ježovky a označujeme
je jako pedicelarie. Pedicelarie mají různou funkci, některé slouží k rychlému lovu
kořisti, jiné mají jedovou žlázu nebo slouží k odstraňování nečistot z povrchu ježovky.
Dále je na povrchu viditelných pět dvouřad ambulakrálních nožek (obr. 28d, obr. 29b),
které se směrem k ústnímu otvoru zvětšují (Kunst, 1954). Tyto výše uvedené útvary
pokrývají celé tělo ježovky, proto je nutné pro pozorování schránky ježovku buď
od všech těchto útvarů očistit, nebo použít již očištěnou prázdnou schránku, například
ze školních sbírek.
Uprostřed zploštělé spodní části schránky se nacházejí velký otvor (obr. 31),
ze kterého ční 5 bílých zubů (obr. 29d). Kolem tohoto otvoru se nachází kožovité pole,
které označujeme jako obústí (peristom) (obr. 29a). Kolem ústního otvoru se také
nachází kruh destiček s četnými otvůrky, kterými vycházejí velké příústní ambulakrální
nožky (obr. 29e) (Kunst, 1954). Řitní otvor (obr. 28a, obr. 30a) se nachází na vyklenuté
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části těla, uprostřed prostoru označovaného jako periprokt (obr. 28b, obr. 30b) (Storch
& Welsch, 2006). Kolem periproktu se nachází dva kruhy vápenatých plotének. Vnitřní
kruh se skládá z pěti větších pohlavních neboli genitálních destiček (basalií) (obr. 30c)
pětiúhelníkového tvaru. V každé z těchto pěti destiček se nachází drobný otvor
(obr. 30d), který slouží jako vývod pro jednu z pěti gonád. Jedna z těchto destiček
je větší než ostatní a je síťovitě proděravělá mnoha jemnými póry. Označujeme ji jako
madreporovou destičku (madreporit) (obr. 30e) (Kunst, 1954). Vnější kruh se skládá
z pěti menších destiček, které jsou také pětiúhelníkového tvaru a které se mírně
zasouvají mezi pohlavní destičky. Nazýváme je ocelární destičky (obr. 30f). Také tyto
destičky mají drobné otvůrky, jimiž vystupují konce ambulakrální cévy a nervu, které
společně mimo schránku tvoří inervované tykadélko. Tyto drobné otvory na ocelárních
destičkách jsou nejlépe viditelné proti světlu (Storch & Welsch, 2006).
Od každé z těchto pěti malých ocelárních destiček vycházejí dvě řady štítků
směrem k ústnímu poli. Také tyto štítky jsou proděravěné – na každém se nachází tři
páry malých, blízko sebe ležících otvůrků (obr. 32c), kterými procházejí přívodné
kanálky ambulakrálních nožek a proto tyto štítky označujeme jako ambulakra
(obr. 30g,

obr. 32b).

Mezi

těmito

ambulakry se nachází

dvouřady větších

interambulakrálních destiček (obr. 30i, obr. 32d) (Kunst, 1954). Šev mezi dvěma
stejnými řadami desek tvoří klikatou „cik-cak“ linii (obr. 32e) (Storch & Welsch,
2006). Na povrchu všech štítků se nacházejí lesklé lupínky (obr. 30j), sedící
na vyvýšených dvůrcích. Jedná se o spodní části pohyblivých ostnů ježovky (Kunst,
1954).
Na periferii ústního pole se v každém interambulakráliu nachází jeden pár velmi
rozvětvených žaber (obr. 29c). Žábra jsou vychlípeninou tělní dutiny a jejich dutina
je naplněná tekutinou (Storch & Welsch, 2006).

3.4.6. Postup pitvy
Ke studiu vnitřního uspořádání musí být schránka ježovky rozříznuta. K otevření
schránky jsou nejvhodnější nůžky, popřípadě se dá použít i pilka. Opatrně nařízneme
tělo horizontálně kolem dokola mírně pod středem. Obě půlky těla pak od sebe opatrně
pootevřeme (obr. 34).
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Uprostřed těla je vidět úzký kamenný kanálek, který jde od madreporové destičky
směrem dolů k příústnímu ústrojí. Kamenný kanálek přestříhneme a teprve
pak můžeme od sebe obě poloviny těla úplně oddělit. Při oddělování si musíme dát
pozor, abychom nepoškodili střevo.
Trávicí soustava začíná ústním otvorem, který je vybaven pěti zuby, ovládanými
složitým mechanismem vápenitých kůstek, zvaných Aristotelova lucerna (obr. 33a,
obr. 35a). Aristotelova lucerna je vidět uprostřed schránky (obr. 33). Z ní vychází úzký
jícen (oesophagus) (obr. 35c), který jde těsně kolem kamenného kanálku (obr. 35b)
a je na něm zavěšený. Kamenný kanálek neobsahuje u ježovek žádné vápenaté
usazeniny (Storch & Welsch, 2006). Jícen se přibližně uprostřed tělní dutiny ohýbá
ostře směrem dolů a přechází do dolní poloviny schránky, kde se rozšiřuje v širší střevo
(obr. 35d), které může být zčásti naplněné potravou. Střevo je upevněné pomocí
mesenteriálních závěsů (obr. 35e) na stěnách schránky. Dále pak pokračuje okolo dolní
poloviny schránky, kde tvoří neúplný kruh jdoucí z pohledu ústního pole ve směru
hodinových ručiček, pak pokračuje do horní poloviny schránky (obr. 37a) a běží podél
jejích stěn opačným směrem než dole (Kunst, 1954). Poslední část střeva, konečník
(obr. 37b), se postupně zužuje až k řitnímu otvoru na periproktu (Storch & Welsch,
2006). Podél střeva probíhá od jícnu až po místo přechodu do horní poloviny těla úzký
kanálek označovaný jako sifon (obr. 35f). Vychází ze střeva a opět do něj ústí, není
však vyplněn žádnou potravou (Kunst, 1954). Funkcí sifonu je pravděpodobně dýchání
nebo odvádění vody z těla (Storch & Welsch, 2006).
Po pozorování trávicí soustavy je vhodné střevo opatrně odstranit (obr. 36),
abychom mohli pozorovat ambulakrální systém.
Ambulakrální soustava (obr. 36a) je součástí coelomové dutiny. Je vyplněna
mízou, která se ale částečně mísí s mořskou vodou, která proniká do ambulakrální
soustavy madreporovou destičkou. K madreporitu vede kamenný kanálek, jehož stěny
jsou inkrustovány vápenatými solemi. Kanálek se před madreporitem rozšiřuje
v ampulu. Na svrchní straně Aristotelovy lucerny se nachází prstenec, do něhož
kamenný kanálek ústí. Z tohoto kanálku vychází celkem pět větví, probíhají
Aristotelovou lucernou k ústnímu otvoru, prochází mezi ouškovitými výběžky
(obr. 36c) obústních destiček, dále středem ambulakrální části schránky až k ocelárním
destičkám. Na tomto místě končí malým smyslovým tykadélkem. Každá z větví
je spojena s ampulemi ambulakrálních nožek pomocí kanálků. Tato ambulakrální
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soustava je ovládána pomocí rozvětvené hladké svaloviny, jejíž stahy vytlačují tekutinu
z ampul do ambulakrálních nožek (Kunst, 1954).
Kolem prstencového kanálku se nachází pět malých Poliho váčků (obr. 36b)
neznámé funkce (Storch & Welsch, 2006).
Nyní můžeme prozkoumat komplikovaný žvýkací aparát, označovaný jako
Aristotelova lucerna. Toto složité ústrojí se skládá celkem z 25 vápenitých částí (Kunst,
1954). Celé je kryto jemnou membránou (obr. 36) a jeho základem je 5 silných bílých
zubů (obr. 38a, obr. 40b), které částečně vyčnívají ven z těla (obr. 29d). Zuby jsou
pevně zasazeny do mohutné čelisti, které je díky svému tvaru označována jako
pyramida (obr. 38b, obr. 40a). Každá čelist je tvořena dvěma symetrickými kousky,
které jsou k sobě pevně připojeny. Zuby jsou dole špičaté, nahoře nad lucernou jsou
zakončeny měkkými stočenými kořeny (obr. 38c), díky kterým zuby neustále dorůstají
(Storch & Welsch, 2006). Na horním konci pyramidových čelistí jsou dvě menší,
vzájemně se dotýkající epifysy. Mezi jednotlivými pyramidami leží nepárovité falces
(obr. 39b) a pohyblivé vidličkovité kůstky označované jako rotulae (obr. 39c) (Kunst,
1954). Celý tento komplikovaný čelistní aparát je uváděn do pohybu pomocí velkého
množství svalů (obr. 36d). Ty se upínají na kostěný kroužek, který obklopuje ústní
dutinu. Z tohoto kroužku vyčnívá pět obloukovitých vyvýšenin ouškovitého tvaru
(aurikulae) (obr. 36c). Při uvolnění svalů dochází k zavření čelistního aparátu. Celý
systém je ovládán jemnými svaly (Storch & Welsch, 2006).
Cévní soustava u ježovek je velmi složitá a u konzervovaných jedinců není
většinou příliš patrná. Nejčastěji je z ní viditelný pouze osní splav (axiální sinus)
umístěný u kamenného kanálku. V tomto splavu je uzavřen osní (axiální) orgán
s exkreční funkcí a se schopností vytvářet mízní buňky (Kunst, 1954).
Ježovka je gonochorista. Pohlavní ústrojí najdeme v polovině schránky, která
nese řitní otvor. U samic uvidíme pět hroznovitých vaječníků (obr. 37d) nažloutlé nebo
oranžové barvy, u samců se nachází pět zploštělých našedlých varlat. Pohlavní orgány
ústí z těla ven velkými otvůrky, patrnými na genitálních destičkách (Kunst, 1954).
Jedinec, který byl použit pro pitvu v této práci byl samičího pohlaví, obrazová
dokumentace pohlavního ústrojí samce tedy není k dispozici.
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Obr. 28: Zevní stavba ježovky
a) řitní otvor, b) periprokt, c) ostny, d) ambulakrální nožky

a

b

c

d

e

Obr. 29: Zevní anatomie ježovky z břišní strany
a) peristom, b) ambulakrální nožky, c) žábry, d) zuby žvýkacího
ústrojí, e) příústní ambulakrální nožky, f) ostny
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Obr. 30: Vápenitá schránka (korona) ježovky – horní část
a) řitní otvor, b) periprokt, c) pohlavní destičky (basalia),
d) vývody pohlavních buněk, e) madreporit, f) ocelární destičky,
g) přívodné kanálky ambulakrálních nožek, h) ambulakrum – radia,
i) interambulakrální destičky, j) pupínkové spodní části ostnů

a
b

Obr. 31: Vápenitá schránka (korona) ježovky – spodní
pohled
a) zuby žvýkacího ústrojí, b) spodní část Aristotelovy lucerny,
c) obústí
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Obr. 32: Schránka ježovky – pohled zevnitř na horní polovinu
a) řitní otvor, b) ambulakrální destičky, c) otvory pro přívodné
kanálky ambulakrálních nožek, d) interambulakrání destičky,
e) cik-cak linie

a
b

Obr. 33: Schránka ježovky – pohled zevnitř na spodní
polovinu
a) Aristotelova lucerna, b) interambulakrální destičky,
c) ambulakrání destičky
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Obr. 34: Začátek pitvy ježovky
a) spodní část těla ježovky, b) horní část těla ježovky

d
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e
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c

Obr. 35: Spodní část těla ježovky
a) Aristotelova lucerna, b) kamenný kanálek, c) jícen, d) střevo,
e) mesenteriální závěsy, f) sifon
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Obr. 36: Spodní část těla ježovky po odstranění střeva
a) ambulakrální soustava, b) Poliho váčky, c) ouškovité
výběžky, d) svalovina lucerny
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b

d

Obr. 37: Horní část těla ježovky
a) střevo, b) konečník, c) řitní otvor, d) vaječníky
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Obr. 38: Aristotelova lucerna – boční pohled
a) zuby, b) jedna z pyramid, c) stočené kořeny

b
c

Obr. 39: Aristotelova lucerna – pohled shora
a) arcus, b) falces, c) rotulae
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a

Obr. 40: Aristotelova lucerna – pohled zdola
a) 5 pyramid, b) špičaté konce zubů
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4. Slovníček cizích pojmů
adduktor – přitahovač,sval umožňující přitažení, například u mlžů slouží k uzavírání
lastur
ambulakra (v jednotném čísle ambulakrum) – pět pravidelných pásů destiček na
schránce ježovek, jejichž otvůrky prochází přívodné kanálky ambulakrálních nožek
ambulakrální nožky – slouží k pohybu ostnokožců, skládají se z ampuly (zásoba
tekutiny), panožky a přísavky
Aristotelova lucerna – žvýkací ústrojí ježovek, skládá se z 25 pohyblivě spojených částí
apnoický hmyz – hmyz u kterého téměř nejsou patrny dýchací pohyby
basália (v jednotném čísle basálium) – pohlavní destičky pětiúhelníkového tvaru, tvoří
kruh kolem periproktu ježovek
coelom – pravá tělní dutina, která je obklopena buňkami mezodermálního původu
corium – pružná blána, která spojuje jednotlivé štítky kutikuly. Umožňuje pohyblivost
tělních článků hmyzu a dalších členovců
cysta – stádium některých živočichů, je obklopeno celistvým obalem a bývá zpravidla
klidovým stádiem
diafragma – přepážka, mezistěna
dorsální – hřbetní, směřující ke hřbetní straně
ektoderm – vnější zárodečný list, vzniká z něj pokožka, začátek a konec trávicí trubice,
u vzdušnicovců vzdušnice a nervová soustava
endokutikula – nejsilnější, vnitřní vrstva kutikuly, obsahuje chitin
entoderm – vnitřní zárodečný list, vzniká z něj epitel trávicí soustavy, kromě začáteční
a koncové části
epicranuim – svrchní část hlavy
epidermis – pokožka, nejsvrchnější vrstva kůže
epitel – krycí nebo výstelková tkáň tvořená buňkami, které na sebe těsně naléhají
epifysa – v kontextu tohoto pitevního atlasu jde o vápenaté části nacházející se na
horním konci pyramid, které tvoří Aristotelovu lucernu ježovek
epikutikula – nejsvrchnější tenká voskovitá vrstva kutikuly, neobsahuje chitin
exokutikula – vnější vrstva kutikuly, obsahuje chitin
facetové oko – složené oko, zrakový orgán, který se skládá z několika stovek
jednotlivých oček (ommatidií)
fagocytóza – proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkou
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falces – nepárová vápenitá část tvořící Aristotelovu lucernu, ležící mezi pyramidami
filtrace – metoda pro oddělení pevných látek od kapaliny nebo plynu
ganglion – nervová uzlina, shluk nervových buněk
glochidie – larvální stádium sladkovodních mlžů, které parazituje na žábrách ryb
gonochorista – zástupce druhu s odděleným pohlavím
hemolymfa – krvomíza, tělní tekutina u bezobratlých s otevřeným typem cévní soustavy
hepatopankreas – slinivkojaterní žláza, žláza trávícího ústrojí některých bezobratlých
produkující trávící enzymy (např. měkkýšů, desetinožců a pavoukovců)
hermafrodit – obojetník, jedinec živočišného druhu schopný produkovat samčí i samičí
pohlavní buňky
hypognátní - hlava s ústním ústrojím směřujícím směrem dolů, tj. pod tělo
hypostrakum – vnitřní vrstva schránky měkkýšů, mívá podobu lesklé a hladké
perleťové vrstvy, je tvořena uhličitanem vápenatým
chemoreceptory – smyslové buňky vnímající změny chemických koncentrací v těle i v
okolí
chitin – polysacharid tvořící podstatnou složku struktury členovců
imago – dospělec, vyvinutý a pohlavně dospělý jedinec hmyzu
inkrustace – ukládání anorganických látek do buněk nebo do mimobuněčné hmoty např. kutikula korýšů bývá inkrustovaná uhličitanem vápenatým
interambulakra - pět pravidelných pásů destiček na schránce ježovek, které se nachází
mezi ambulakry, na rozdíl od ambulaker se na nich nenachází otvůrky
komisury – krátké spojky spojující levá a pravá ganglia v nervové soustavě
konektivy – delší spojky spojující jednotlivé páry ganglií
korona – vápenatá schránka ježovek
kopulace – páření, kontakt dvou jedinců vedoucí k oplodnění
kutikula – svrchní nebuněčná vrstva pokrývající těla mnohých bezobratlých
produkovaná pokožkou, je nepropustná pro vodu
lastura – dvoudílná schránka mlžů
ligamentum – pružný vaz spojující lastury
litorál – pobřežní pásmo stojatých vod, oceánů, moří a jezer
lymfa – nažloutlá tělní tekutina, tvoří součást obranného (imunitního) systému
organismu
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madreporit – zvláštní síťkovitě proděravěná destička u ostnokožců, společně s dalšími
čtyřmi menšími destičkami tvoří vnitřní kruh destiček kolem periproktu
malpigické trubice – vylučovací orgány některých členovců ve tvaru tenkých, slepě
zakončených trubiček, vylučují kyselinu močovou, ústí do střeva
mesenteriání závěsy – řasa připojující střevní kličky na stěny stránky
notum – hřbetní štítek kryjící hrudní článek hmyzu
ocelární destičky – pět pětiúhelníkových destiček, které tvoří kruh kolem pohlavních
destiček, jejich otvůrky vystupují konce ambulakrálních cév a nervů, nachází se u
ostnokožců
osfradium – smyslový orgán, který kontroluje kvalitu nasávané vody, nachází se u mlžů
na okraji pláště v zadní části těla
osmóza – typ pasivního transportu, při kterém přestupuje rozpouštědlo přes
polopropustnou membránu z méně koncentrovaného do koncentrovanějšího prostředí
ostie – četné otvůrky v hřbetní cévě hmyzu a dalších skupin bezobratlých s otevřeným
typem cévní soustavy
ostrakum – prostřední silná vrstva schránky měkkýšů, tvořená z krystalického
uhličitanu vápenatého
ovarioly – vaječníkové trubice ze kterých je složen vaječník hmyzu
partenogeneze – vývin nového jedince z neoplozeného vajíčka
pářicí váček – přídatný pohlavní orgán, při kopulaci je do něj zaváděn penis , nachází
se u hmyzu
pedicelárie – panožky s klíšťkami na povrchu těla ostnokožců, slouží k čištění povrchu
a napomáhají při lovu potravy
perikard – osrdí (osrdečník), vazivový vak obklopující srdce
periostrakum – nejsvrchnější tenká vrstva schránky měkkýšů, je tvořena organickou
látkou konchinem
periprokt –pole na vyklenuté části těla ježovky, je v něm umístěn řitní (anální) otvor
peristom – obústí, kožovité pole kolem ústního otvoru ježovek
pleurae (v jednotlém čísle pleura)– boční štítky hrudi nebo zadečku hmyzu
pluteus – larvální stádium ježovek
Poliho váčky – útvary na obvodu okružního kanálku ježovek neznámé funkce
polysacharid – cukr, jehož molekula je tvořena velkým množstvím monosacharidových
jednotek
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ponrava – larva listorohých brouků, např. chroustů
pygidium – štítek kryjící konec zadečku hmyzu, například brouků
pyramida – útvar složený ze dvou vápenitých částí, které ze stran drží zub ježovek
radula –orgán sloužící ke strouhání potravy u měkkýšů, nachází se na rozhraní ústní
dutiny a jícnu a je tvořená chitinózní blankou se zoubky
rotulae (jednotné číslo rotula) – pohyblivé vidličkovité kůstky tvořící součást
Aristotelovy lucerny
semenná schránka – přídatný pohlavní orgán samice (nebo hermafroditního jedince),
ve kterém se po oplození uchovává samčí sperma
sifon (= siphon) – kanálek vystupující ze střeva a opět ústící do střeva ježovek,
pravděpodobně s funkcí dýchání nebo odvádění vody z těla
siphony (= sifony)– dýchací otvory v zadní třetině těla škeble
sklerity – pevné štítky na povrchu těla členovců
spermatofor – pouzdro či hmota, tvořená samci různých druhů živočichů, obsahující
spermie a sloužící k jejich během přenosu do těla samice
spermatozoid – zralá samčí pohlavní buňka, pohyblivá spermie
statocysta – smyslový orgán, který informuje tělo o poloze
sternit – štítek, který kryje břišní stranu tělních článků členovců
stigma – dýchací otvor na straně těla hmyzu, přivádějí vzduch do vzdušnic
střevní ampuly – útvary na zadním konci střeva pakobylek naplněné tekutinou
tergit – štítek, který kryje hřbetní stranu jednotlivých tělních článků členovců
trachální kmeny – základ tracheální soustavy, nejsilnější tracheje, nacházejí se podél
boků těla a dále se větví
tracheje – vzdušnice, trubicovité dýchací orgány u suchozemských členovců,
tracheoly – nejtenčí části vzdušnic
typhlosolis – záhyb střeva kroužkovců, zvětšující trávicí plochu střeva umbo – vrchol,
nejstarší část lastury mlžů
valvula cardiaca – blána, která odděluje přední a střední střevo brouků a zabraňuje
návratu potravy do předního střeva
ventrální – břišní, směřující k břišní straně

Poznámka: Při sestavování slovníčku cizích pojmů jsem čerpala z těchto internetových zdrojů:
http://www.biolib.cz, http://cs.wikipedia.org/wiki a http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.
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5. Výzkumné šetření
5.1. Stanovení

výzkumného

problému,

výzkumné

otázky

a hypotézy
Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, se kterými živočichy se žáci
na sledovaném gymnáziu setkají při provádění pitev a jaké jsou postoje žáků
k provádění pitev ve výuce biologie.

Výzkumná otázka 1: Ve kterém ročníku absolvují žáci zkoumané školy pitvu
živočichů?
H1: Většina žáků zkoumané školy absolvuje pitvu živočichů ve druhém ročníku
studia vyššího stupně gymnázia.

Výzkumná otázka 2: Který živočich je nejčastěji využíván k pitvám na zkoumané
škole?
H2: Žížala (Lumbricus sp.) je na zkoumané škole při pitvách ve výuce biologie
využívána častěji než jiní živočichové.

Výzkumná otázka 3: Hodnotí žáci, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu na vysoké škole zážitek z pitvy kladně častěji než jinak zaměření žáci?
H3: Statisticky průkazně častěji hodnotí zážitek z pitvy kladně žáci, kteří mají
zájem studovat biologii, medicínu nebo veterinu na vysoké škole, než ostatní žáci.

Výzkumná otázka 4: Vyjádří se žáci, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu, častěji pro zařazení pitvy do výuky než jinak zaměření žáci?
H4: Pro zařazení pitvy do výuky bez výhrad se vyjádří statisticky průkazně častěji
žáci, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu nebo veterinu na vysoké škole, než
ostatní žáci.

Výzkumná otázka 5: Hodnotí chlapci zážitek z pitvy kladně častěji než dívky?
K této výzkumné otázce nemám vstupní hypotézu.
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5.2. Výsledky šetření a zhodnocení hypotéz
Jak již bylo uvedeno výše, výzkumného šetření se zúčastnilo 335 žáků. Z toho
bylo 210 dívek a 125 chlapců. Rozložení chlapců a dívek v jednotlivých ročnících
viz tabulka Tab. 10.

Tab. 10: Zastoupení dívek a chlapců v jednotlivých třídách
dívky (počet)
dívky (%)
chlapci (počet) chlapci (%)
1. A
11
3,3
3
0,9
1. B
14
4,2
6
1,8
Q. A
17
5,1
12
3,6
Q. B
8
2,4
15
4,5
2. A
17
5,1
12
3,6
2. B
20
6,0
6
1,8
X. A
6
1,8
5
1,5
X. B
10
3,0
14
4,2
3. A
8
2,4
7
2,1
3. B
20
6,0
5
1,5
Y. A
15
4,5
10
3,0
Y. B
8
2,4
6
1,8
4. A
21
6,3
8
2,4
4. B
15
4,5
3
0,9
O. A
5
1,5
7
2,1
O. B
15
4,5
6
1,8
celkem
210
62,7
125
37,3

celkem
14
20
29
23
29
26
11
24
15
25
25
14
29
18
12
21
335

Z celkového počtu respondentů na otázku, zda již v průběhu studia na střední
škole prováděli pitvu živočicha, odpovědělo 53,1 % kladně. 28,6 % napsalo, že pitvu
na úrovni střední školy zatím neprovádělo, ale že ji zažili v průběhu základní školy.
Celkem tedy 81,8 % dotazovaných uvedlo, že během svého dosavadního studia pitvu
již zažili. 17,3 % nemělo z pitvou v té době žádné zkušenosti a 0,9 % žáků odpovědělo,
že neví. Celkový přehled naleznete v Grafu 1.
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0,9%

pitvali na SŠ
pitvali na ZŠ

17,3%

nepitvali
neví
53,1%

28,7%

Grax 1: Procentuální zastoupení provádění pitev na dané škole
Dále jsem pomocí dotazníku zjišťovala, ve kterém ročníku střední školy žáci
pitvy prováděli. Na tuto otázku mi opět 28,6 % žáků odpovědělo, že na střední škole
pitvu neprováděli, ale mají s ní zkušenosti ze základní školy. 18,2 % žáků zatím
živočicha ve výuce nepitvalo. Takto odpovídali především studenti prvního a druhého
ročníku. A 0,6 % dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo. Všichni ostatní
respondenti, což znamená 52,5 % žáků tohoto gymnázia, uvedli, že pitvy prováděli
ve druhém ročníku vyššího stupně gymnázia. Pro zařazení pitev na této škole jsou tedy
vyhrazeny hodiny laboratorních prací ve druhém ročníku a toto zařazení je logické,
protože se zde zoologie probírá právě ve druhém ročníku. Přehled pro zastoupení pitev
v jednotlivých ročnících naleznete v Grafu 2.
Hypotéza H1 se potvrdila, většina studentů zkoumané školy absolvuje pitvu
živočichů ve druhém ročníku studia vyššího stupně.
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Graf 2: Provádění pitev v jednotlivých ročnících
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Další otázka zjišťovala velikost skupiny, ve které žáci pitvy prováděli. U této
položky mohli zaškrtnout více odpovědí. Z 274 žáků, kteří již během svého
dosavadního studia pitvy prováděli, ať už na střední nebo základní škole, jich
83 (30,3 % z těch, kteří pitvu absolvovali, 24,8 % z celkového počtu) odpovědělo,
že pitvy prováděl každý žák samostatně. Nejvyšší počet, 150 žáků (54,7 % z těch, kteří
pitvu absolvovali, 44,8 % z celkového počtu) uvedl, že pitvy prováděli v malých
skupinkách o velikosti dva až tři žáci. Tato možnost byla mezi žáky uváděna nejčastěji.
Možnost, která uváděla provádění pitev ve větších skupinkách o velikosti čtyř a více
žáků vybralo 7 žáků (2,6 % z těch, kteří pitvu absolvovali, 2,1 % z celkového počtu).
Poslední nabízenou možností bylo, že pitvu provádí demonstračně samotný učitel před
skupinou. Tuto možnost zvolilo 57 žáků (20,8 %, 17,0 % z celkového počtu). Šest žáků
na tuto otázku neodpovědělo. Přehled zastoupení velikosti skupin při provádění pitev
je uveden v Grafu 3.
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Graf 3: Přehled četnosti zastoupení velikostí skupin při provádění pitvy

Následující otázka byla určena pouze pro žáky, kteří zatím pitvu ve výuce
nezažili. Proto by na tuto otázku mělo odpovídat pouze 61 žáků. Otázka se dotazovala,
zda by měl respondent, který pitvu zatím ve výuce nezažil, o tuto činnost zájem.
Ve skutečnosti na tuto otázku odpovědělo celkem 152 dotazovaných a naopak dva
z žáků, pro které tato otázka byla určena, neodpověděli. Ze zbylých 59 žáků, kteří na
tuto otázku měli odpovídat jich 40 (67,8 %) uvedlo, že by o provádění pitvy v hodině
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biologie měli zájem. Zbylých 19 žáků (32,2 %) vybralo opačnou odpověď, tedy že by
o provádění pitvy v hodině biologie zájem neměli. U této otázky jsem vyhodnotila
i odpovědi žáků, pro které primárně nebyla určená, protože pitvy už prováděli. Jednalo
se celkem o 93 žáků. Z tohoto počtu uvedlo 53 dotazovaných (57 %), že by pitvy
provádět ve výuce chtělo, tedy že by se je chtěli zopakovat, naopak 40 žáků (43 %)
by pitvy už znovu provádět nechtělo. Přehled těchto výsledků je uveden v Grafu 4.
Žáci, kteří zatím ve výuce nepitvali, projevili zájem o pitvu častěji než žáci, kteří
již pitvu ve výuce absolvovali, rozdíl však není statisticky průkazný (chí-kvadrát =
1,7753; DF = 1; p = 0,1827).

mají zájem o provádění pitvy
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Graf 4: Porovnání zájmu o provádění pitev u žáků, kteří s pitvou
prozatím nemají zkušenosti a žáků, kteří již pitvu ve výuce absolvovali.
Rozdíl není statisticky průkazný.
Tato položka byla otázka polouzavřená (Gavora, 2000), a respondenti v ní měli
uvádět, proč si konkrétní možnost vybrali. U zpracování těchto odpovědí jsem již
nerozlišovala, jestli žáci pitvu prováděli či nikoli a stanovila jsem výsledek ze všech
uvedených odpovědí. Pokud tedy nebudeme rozlišovat, zda žák pitvu prováděl
či neprováděl, 93 žáků ze 152 (61,2 %) uvedlo, že by o pitvu mělo zájem. O provádění
pitvy by nemělo zájem 59 ze 152 žáků (38,8 %). V případě odpovědí, že by žáci měli
o tuto činnost zájem, jsem tyto odpovědi na otevřenou část otázky rozdělila do čtyř
kategorií. Nejčastěji uváděnou odpovědí v tomto případě bylo jednoduché tvrzení „je to
zajímavé“ „zajímá mě to“. Takto odpovědělo 33 ze 93 žáků. Další častou odpovědí
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bylo „chci vidět na vlastní oči, jak živočich vypadá uvnitř“. Tuto nebo podobnou
odpověď uvedlo 21 z 93 dotazovaných. Dalších 12 žáků uvádělo jako důvod, proč by
si pitvy rádi vyzkoušeli nebo zopakovali to, že „je to nová zkušenost“, „rád bych
si to vyzkoušel/a“. Stejný počet, to znamená 12 žáků, uvedlo nějakou jinou odpověď.
Například „je to zpestření výuky“, „lépe si to zapamatuji“ nebo „chci se věnovat
danému oboru“. 15 žáků si vybralo, že by rádi prováděli pitvy ve výuce, kdyby měli
tu možnost, ale neuvedli důvod proč tomu tak je.
Odpovědi žáků, kteří uvedli, že pitvy by v hodině provádět nechtěli, jsem také
rozdělila do čtyř kategorií. Nejčastěji uváděný důvod, proč žáci nechtějí provádět pitvy,
zněl „biologie mě nezajímá“. Tuto odpověď uvedlo 21 z 59 respondentů. Dalších
15 žáků odpovídalo, že pitvy provádět nechtějí, protože „by mi bylo z toho špatně“,
„přijde mi to nechutné“. Z těchto 59 žáků dalších 6 napsalo, že důvod proč nechtějí
pitvat je to, že „nechci zabíjet živé zvíře“. Dalších 8 žáků pro svůj postoj uvedlo
nějakou jinou odpověď, kupříkladu „je to moc složité“ nebo „mohlo by to být
zajímavé, ale bohatě postačí obrazový materiál“. Zbylých 9 žáků, kteří pitvy ve výuce
provádět nechtějí, neuvedlo žádný důvod. Přehled toho, zda žáci mají nebo nemají
zájem o provádění pitvy ve výuce, naleznete v Grafu 5. Četnosti pro žáky, kteří pitvy
provádět nechtějí nebo nemají zájem je ve výuce opakovat jsou v grafu vyznačeny
odstíny modré barvy. Četnosti žáků, kteří by měli ve zájem ve výuce pitvy provádět,
nebo si tuto činnost zopakovat jsou v grafu vyznačeny odstíny teplých barev.
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Graf 5: Přehled důvodů žáků proč provádět nebo neprovádět pitvy. Odstíny
modré barvy jsou vyznačeny důvody žáků, kteří o tuto činnost zájem nemají.
Odstíny teplých barev jsou vyznačeny důvody žáků, kteří o tuto činnost zájem mají.
Z celkového počtu 335 dotazovaných 212 (63,3 %) uvádí, že si myslí, že jim
prakticky provedená pitva živočicha umožní lépe si zapamatovat vnitřní stavbu
živočicha než teoretická výuka. 52 respondentů (15,5 %) vybralo opačnou odpověď,
tedy že si nemyslí, že jim prakticky provedená pitva pomůže si lépe zapamatovat učivo
než teoretická výuka. Na tuto otázku neodpověděli 2 žáci (0,6 %) a zbylých
69 (20,6 %) neví/není si jistých jak odpovědět na tuto otázku. Procentuální zastoupení
jednotlivých odpovědí je znázorněno v Grafu 6.
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Graf 6: Názory žáků na vhodnost nebo nevhodnost prakticky provedené pitvy ve
srovnání s teorií ve vztahu k lepšímu zapamatování.
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Podle názoru 81 žáků (23,9 %) by bylo lepší do výuky místo provádění pitev
zařadit sledování pitvy ve filmu nebo ve výukovém počítačovém programu. Důvody,
které žáci k tomuto názoru uváděli, jsem rozdělila do čtyř kategorií. Nejčastěji
uváděnou kategorii bylo by to příjemnější zastává 25 z těchto 81 žáků. Uváděli,
že „nebylo by mi z toho tak špatně“, „někomu to nemusí být příjemné“. Druhou velmi
častou kategorií byla film je přesnější a uváděné odpovědi byly „film poskytne
přesnější výsledky než naše pitva“ a do této kategorie jsem zařadila i odpověď „film
může být komentován odborníkem“. Tento názor uvádělo 21 z 81 respondentů. Sedm
žáků uvádělo, že by raději sledovali pitvu zprostředkovaně, protože by nemuselo umřít
tolik zvířat. Dalších 12 odpovědí jsem zařadila do kategorie jiné, kde se objevovaly
odpovědi typu „je to dostupnější na realizaci a příprava je snadnější“, „pohodlnější
možnost získání stejných vědomostí“ nebo „mám rád moderní technologie“. Zbylých
16 dotazovaných neuvedlo důvod, pro objasnění svého postoje.
Podle názoru 235 žáků (70,2 %) však sledování filmu nebo výukového
počítačového programu však nemůže nahradit provádění pitvu ve výuce biologie.
Nejčastěji uváděné důvody proč si to těchto 235 žáků jsem rozdělila také do čtyř
kategorií. Nejvíce zastoupená kategorie, kterou uvedlo 142 z 235 žáků je, že praxe je
lepší než teorie a odpovědi v této kategorii zněly, že „na živo je to lepší“, „praxe
je důležitá“, „každý by si to měl vyzkoušet sám“. Dalších 33 respondentů zastává
názor, že film není tak záživný. Objevovaly se odpovědi jako „ nikdo by nedával pozor“
a „pozorování filmu je nudné“. Dále z těchto 235 žáků 5 uvedlo, že budou raději sami
provádět pitvu, protože ze sledování filmu by jim bylo špatně. Odpovědi 10 žáků jsem
zařadila do kategorie jiná odpověď, kde se vyskytovaly odpovědi typu „nemá smysl
se dívat na obrázky“ nebo „pro budoucí lékaře je to důležité“. Zbylých 45 respondentů
neuvedlo důvod, proč si myslí, že sledování filmu nebo výukový program nenahradí
provádění pitvy ve výuce. Grafické znázornění viz Graf 7, ve kterém jsou zastánci
pitvy vyznačeny odstíny teplých barev a zastánci filmu nebo výukového počítačového
programu odstíny modré barvy.
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Graf 7: Názor žáků na vhodnost nebo nevhodnost zařazení filmu nebo
počítačového výukového programu místo praktického provádění pitev. Odstíny
teplých barev jsou vyznačeny názory žáků, kteří si myslí, že je vhodnější pitva
provedená v reálu, modrými odstíny názory žáků, kteří se domnívají, že vhodnější
je film nebo výukový program.
V dotazníkovém šetření byla také otázka na vlastní pocit žáků z prakticky
provedené pitvy. Respondentům bylo nabídnuto šest odpovědí, od možnosti byl jsem
touto činností nadšený až po možnost odmítl jsem tuto činnost provádět. Jelikož
je otázka určena pouze pro žáky, kteří už pitvu živočicha ve výuce zažili, připomínám,
že 61 žáků s pitvou dosud žádné zkušenosti nemělo. Ze zbylých 274 dotazovaných jich
58 (21,1 %) vybralo možnost byl jsem touto činností nadšený. Dalších 69 (25,2 %) žáků
uvedlo spíše se mi to líbilo. Nejčastěji vybíraná možnost byla mám neutrální postoj,
pitvu jsem prováděl, protože to byl úkol. Tuto odpověď zvolilo 80 (29,2 %) žáků.
Odpověď spíše se mi to nelíbilo uvedlo 21 (7,6 %) respondentů. Dalších 17 (6,2 %)
žáků vybralo odpověď bylo mi to odporné a 9 žáků (3,3 %) odmítlo tuto činnost
provádět. Zbylých 20 žáků (7,3 %) na tuto otázku neuvedlo žádnou odpověď. Přehled
této otázky najdete v Grafu 8.
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Graf 8: Pocity žáků z provádění pitvy

Odpovědi na tuto otázku bylo zajímavé porovnávat mezi jednotlivými žáky.
Nejdříve jsem se zaměřila na rozdíl mezi žáky, kteří by chtěli v budoucnu studovat
medicínu, veterinu nebo biologii na přírodovědecké či pedagogické fakultě a žáky, kteří
mají do budoucna jiné plány. Záměr věnovat se dál studiu biologie na uvedených
školách uvedlo 66 žáků. Z nich 13 ale dosud nemělo žádné zkušenosti s pitvou a proto
na tuto otázku neodpovídali. V první skupině bylo tedy 53 jedinců. Studentů s jinými
plány bylo celkem 269, ale 48 z nich také prozatím nepitvalo a tedy neodpovídalo
na tuto otázku. Druhá skupina tedy obsahovala 221 žáků.
Tyto dvě skupiny jsem mezi sebou porovnávala ve všech šesti typech odpovědí.
Z přiloženého Grafu 9 je patrné, že studenti s aspirací ke studiu medicíny, veteriny
nebo biologie na přírodovědecké nebo pedagogické fakultě, vybírali daleko častěji
možnost byl jsem touto činností nadšený a možnost spíše se mi to líbilo. Všechny
ostatní možnosti u nich byly při srovnání s ostatními žáky zastoupeny v menší míře.
Žáci, kteří chtějí studovat medicínu, biologii nebo veterinu, projevili kladný
postoj k provádění pitev ve výuce statisticky průkazně častěji než ostatní žáci
(chí-kvadrát = 34,3441; DF = 5; p = 0,000002).
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Hypotéza H3 se potvrdila, studenti, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu na vysoké škole, hodnotí zážitek z pitvy kladně častěji než jinak
zaměření studenti.
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Graf 9: Srovnání zážitku z pitvy mezi budoucími mediky a biology
a ostatními studenty

Dále jsem zjišťovala, zda jsou nějaké rozdíly mezi chlapci a dívkami. Tyto dvě
skupiny jsem mezi sebou porovnávala ve stejných kategoriích jako v případě mediků
a biologů a ostatních studentů. Z přiloženého Grafu 10 nejsou patrné žádné výrazné
rozdíly v kategorii byl jsem touto činností nadšený a kategorie spíše se mi to líbilo
se v procentuálním zastoupení u dívek a chlapců prakticky neliší, dívky tuto kategorii
uváděli uváděly častěji než chlapci. Výraznější rozdíly nastávají až u dalších kategorií.
Chlapci daleko častěji než dívky uváděli možnost mám neutrální postoj, pitvu jsem
prováděl, protože to byl úkol. Tuto možnost vybralo 39 % chlapců a 26,6 % dívek.
Naopak dívky uváděly ve vyšší míře než chlapci možnosti spíše se mi to nelíbilo; bylo
mi to odporné a odmítla jsem tuto činnost provádět.
Srovnání, jak hodnotili zážitky z pitvy chlapci a dívky ukazuje statisticky výrazné
rozdíly (chí-kvadrát = 12,7532; DF = 5; p = 0,0258).
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Výzkumná otázka 5: Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že v hodnocení vztahu
k pitvám jsou mezi chlapci a dívkami statisticky významné rozdíly. Chlapci hodnotí
pitvy kladně častěji než dívky.
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Graf 10: Srovnání zážitků z pitvy mezi dívkami a chlapci

Následující otázka v dotazníku byla otevřená a ptala se na názor žáků na pitvy
z etického hlediska. Odpovědi na tuto otázku byly velmi rozmanité, proto jsem
je rozdělila celkem do 12 kategorií, ačkoliv literatura doporučuje rozdělit odpovědi do
menšího počtu kategorií (Chráska, 2007). Kategorie jsem si označila písmeny A až L.
Do kategorie A spadají žáci, kteří jsou pro provádění pitvy ve školách bez výhrad. Mezi
jejich typické odpovědi patřilo „je to v pořádku“, schvaluji to“, do výuky to patří“,
„pitval bych častěji“. Do této kategorie spadá 109 (32,5 %) žáků, což znamená třetina
všech respondentů. Kategorii B jsem označila jako názory pro pitvu se zdůrazněním
přínosu pro učení. Typické odpovědi v této kategorii zněly „pomůže nám se to naučit“,
„získáme nové znalosti“, „je to dobrá zkušenost“ nebo „nákres není tak přesný“.
Do této kategorie patří 38 (11,3 %) žáků. Další kategorie C pak byla pro pitvu
s omezením množství zvířat. Odpověďmi v této kategorii pak byly „pokud bude pitvat
jen učitel, nejsem proti tomu“, „pokud se bude pitvat jen jedno zvíře na skupinu“,
„pokud se nepitvá moc často“. Takto se vyjádřilo 6 (1,8 %) dotazovaných). Podobná je
další kategorie D, kterou můžeme označit jako pro pitvu s omezením typu zvířat. Časté
odpovědi v této kategorii zněly: „pokud je to nižší živočich, nejsem proti pitvě“,
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„pokud je to hojný živočich, nejsem proti pitvě“, pokud to není domácí živočich, tak
to nevadí“. Takovouto odpověď napsalo 14 (4,2 %) žáků. Další kategorií E bylo
tvrzení, jsem pro pitvu, ale jen u živočichů, kteří zemřeli přirozeně nebo netrpěli.
Patřily zde odpovědi typu „nevadí mi to, pokud živočich nezemřel kvůli pitvě“, „nevadí
mi to, pokud živočich netrpěl“. Do této kategorie spadalo 15 (4,5 %) žáků. V kategorii
F jsou také odpovědi pro pitvu jistou výhradou. Označila jsem ji jako pro pitvu, ale ne
ve výuce na střední škole nebo pouze ve volitelné výuce. Objevovali se zde odpovědi
„na střední škole to není nezbytné“, „pitva by se měla provádět jen na vysokých
školách nebo v seminářích“ nebo „mělo by to být dobrovolné“. Takto nebo podobně
odpovědělo 10 (3 %) dotázaných. Dalších 8 (2,4 %) žáků bylo ve své odpovědi
poměrně nevyhraněných. Tato kategorie G by se dala označit jako není zastáncem
pitvy, ale připouští ji. Objevovaly se odpovědi typu „není to správné, ale souhlasím
s tím“ nebo „nelíbí se mi, ale je to pro něco dobré“. V kategorii H jsou odpovědi žáků,
kteří jsou proti pitvě z důvodů nechutnosti. Celkem se jedná o 35 (10,4 %) žáků. Mezi
jejich odpovědi patřily například „pohled na pitvané zvíře mi dělá zle“, „dokázala bych
se tím zabývat jen z donucení“, „není mi to příjemné“. Další velkou skupinou
je kategorie I. Do této kategorie patřili žáci, kteří jsou jednoznačně proti pitvě
z etických důvodů. Uváděli odpovědi jako „je to neetické“, „ve výuce to nemá
co dělat“, „z etického hlediska je to hrozné“, „je mi líto živočichů“. Proti pitvě z těchto
důvodů se vyjádřilo 35 (10,4 %) žáků. Kategorie J sjednocuje žáky bez názoru nebo
neutrální, kteří odpovídali, že „je mi to jedno“ nebo „nemám na to žádný názor“. Takto
se vyjádřilo 15 (4,5 %) žáků. Žáci, kteří uvedli nějakou jinou odpověď patří
do kategorie K. Jedná se o 7 (2,1 %) žáků. Zbytek žáků 62 (18,5 %) patří do kategorie
L a na tuto otázku neodpovědělo. Přehled procentuálního zastoupení jednotlivých
kategorií názorů na pitvy z etického hlediska uvádí Graf 11.
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A - pro pitvu bez výhrad
62; 19%
109; 34%

B - pro pitvu, zdůraznění přínosu pro učení
C - pro pitvu s omezením množství zvířat
D - pro pitvu s omezením typu zvířat

7; 2%
E - pro pitvu, ale jen u živočichů, kteří
zemřeli přirozeně nebo netrpěli
F - pro pitvu, ale ne ve výuce na SŠ nebo
pouze ve volitelné výuce
G - není zastáncem pitvy, ale připouští ji

15; 4%

H - proti pitvě kvůli nechutnosti

35; 10%

I - jednoznačně proti pitvě z etických důvodů
J - nemá názor nebo je neutrální
16; 5%
8; 2%
10; 3%

38; 11%
15; 4%

14; 4%

K - jiná odpověd
L - neodpověděl

6; 2%

Graf 11: Názory žáků na pitvu etického hlediska při zachování všech kategorií

U této otázky jsem také pro větší přehlednost provedla sloučení některých
kategorií. Celkově mi pak vzniklo 8 kategorií, které jsem označila římskými číslicemi
I-VIII. Kategorie I vznikla po sloučení předchozích kategorií A a B. Tuto kategorii
můžeme označit jako pro provádění pitvy bez výhrad. Do této kategorie by spadalo
147 (43,9 %) všech odpovědí. Kategorie II vznikla po sloučení předchozích kategorií
C, D a E. Označila jsem ji jako pro provádění pitvy s omezením množství, typu nebo
způsobu získání zvířat. Celkově do této kategorie náleží 35 (10,4 %) žáků. Kategorie III
se shoduje s kategorií F, patří do ní žáci, kteří jsou pro provádění pitev, ale ne ve výuce
na střední škole nebo jen ve volitelných předmětech. Takto odpovědělo 10 (3 %) žáků.
Kategorie IV se shoduje s kategorií G. Patří sem odpovědi, které zní nejsem zastáncem
pitvy, ale připouštím ji. Kategorii V tvoří sloučené kategorie H a I. Jedná se o odpovědi
žáků, kteří jsou proti pitvě kvůli nechutnosti nebo z etických důvodů. Těchto žáků je
dohromady 51 (15,2 %). Kategorie VI je stejná jako kategorie J, tedy žáci, kteří nemají
názor nebo jsou neutrální. Těchto odpovědí bylo 15 (4,5 %). Do kategorie VII patří
jiné odpovědi, kterých bylo 7 (2,1 %) a v poslední VIII kategorii jsou žáci, kteří
neodpověděli, bylo jich 62 (18,5 %). Přehled pro sdružené kategorie je v Grafu 12.

89

62; 19%

147; 45%

I. pro pitvu bez výhrad
II. pro pitvu s omezením množství, typu
nebo způsobu získání živočicha
III. pro pitvu, ale ne ve výuce na SŠ
nebo pouze ve volitelné výuce
IV. není zastáncem pitvy, ale připouští ji

7; 2%
15; 4%

V. proti pitvě kvůli nechutnosti nebo z
etických důvodů
VI. nemá názor nebo je neutrální
51; 15%

VII. jiná odpověd
VIII. neodpověděl

8; 2%
10; 3%

35; 10%

Graf 12: Názory žáků na pitvu z etického hlediska po spojení některých kategorií

Další srovnání, které jsem ve svém výzkumu zařadila se týká porovnání názoru
studentů s aspirací ke studiu medicíny, veteriny a biologie a studentů bez této aspirace
na zařazení pitev do výuky biologie. Výsledek tohoto srovnání najdete v Grafu 13.
Z něj je patrné, že studenti, které jsem označila jako „medici a biologové“ se v daleko
vyšší míře vyjádřili kategorií I. – pro pitvu bez výhrad. Tuto odpověď uvedlo 60,6 %
mediků a biologů a 39,8 % ostatních studentů. Ve všech ostatních kategoriích (kromě
kategorie VIII. – neodpověděl) je procentuální zastoupení odpovědí mediků a biologů
nižší než v případě ostatních studentů.
Žáci, kteří chtějí studovat medicínu, biologii nebo veterinu, projevili kladný
postoj k zařazení pitev do výuky statisticky průkazně častěji než ostatní žáci
(chí-kvadrát = 13,9970; DF = 5; p = 0,0156).
Hypotéza H4 se potvrdila, studenti, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu na vysoké škole, se častěji vyjádří pro zařazení pitvy do výuky
bez výhrad.
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Graf 13: Srovnání názorů na zařazení pitev do výuky biologie mezi mediky
a biology a ostatními studenty. Římské číslice na ose x označují jednotlivé
kategorie odpovědí. I – pro pitvu bez výhrad, II – pro pitvu s omezením
množství, typu nebo způsobu získání živočicha, III – pro pitvu, ale ne na výuce
SŠ nebo pouze ve volitelné výuce, IV – není zastáncem pitvy, ale připouští ji,
V – proti pitvě kvůli nechutnosti nebo z etických důvodů, VI – nemá názor nebo
je neutrální, VII – jiná odpověď, VII – neodpověděl.

Do dotazníků jsem zařadila i otázku, která se týká možnosti navštívit v rámci
studia pitvu člověka například na lékařské fakultě. Na gymnáziu, ve kterém výzkum
probíhal, tato možnost není, žádná ze zkoumaných tříd pitvu člověka nenavštívila.
U poslední otázky v dotazníku bylo možno vybrat více z nabízených možností.
Položka se ptala, jaké zvíře nebo zvířecí orgán žáci ve výuce už pitvali. Z patnácti
nabízených možností volili žáci osm, ale u posledního distraktoru „jiné“ uváděli dva
různé živočichy – včelu a slepici. Celkem žáci tedy uváděli 9 různých živočichů nebo
živočišných orgánů, které již během svého studia pitvali. Nejčastější uváděnou
odpovědí byla žížala (viz Graf 14), s jejíž pitvou má zkušenosti 50,2 % dotazovaných.
Další častou uváděnou odpovědí bylo prasečí nebo hovězí oko (36,4 %), ryba (32,2 %)
a slepice (22,1 %). Mezi další vybírané odpovědi patřila včela (9,5 %), prasečí srdce
(4,2 %), pakobylka (2,6 %), žába (0,9 %) a škrkavka (0,6 %). Celkem 17,9 %
respondentů s pitvou nemělo dosud žádné zkušenosti a 2,1 % dotazovaných na tuto
otázku neodpovědělo. Celkový přehled četností pitev je uveden v Grafu 14.
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Hypotéza H2 se potvrdila, žížala (Lumbricus sp.) je na zkoumané škole při pitvách
ve výuce biologie využívána výrazně více než jiní živočichové.

50,2%
50%
Škrkavka
Žížala

40%

36,4%

Pakobylka

32,2%

Ryba
30%

Žába
22,1%

20%

Prasečí / hovězí oko
Prasečí srdce
Včela

9,5%

10%
0,6%

2,6%

Slepice

4,2%
0,9%

0%

Graf 14: Přehled četnosti pitev jednotlivých živočichů nebo jejich orgánů na
zkoumané škole. Procenta v grafu udávají, kolik žáků se s pitvou daného živočicha,
nebo s pitvou určitého orgánu, setkalo.

5.3. Dotazníkové šetření mezi učiteli
Jak již je uvedeno výše, z celkového množství čtyř rozeslaných dotazníků
se vrátily pouze dva. Uvádím zde proto jen odpovědi bez hypotéz nebo závěrů.
Respondentem vyplněného dotazníku byla žena ve věku 27 let, která vystudovala
Univerzitu Palackého v Olomouci a době zadávání dotazníku měla 3 roky učitelské
praxe. Její aprobací je biologie – tělesná výchova. Druhým respondentem byl muž ve
věku 49 let s vystudovanou Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
Učitelské praxi se věnuje již 20 let a jeho aprobací je biologie – matematika.
Paní učitelka i pan učitel v dotazníku uvedli, že v hodinách laboratorního cvičení
vyučují obvykle 10 – 15 žáků. Ve svých hodinách (laboratorních cvičeních) pitvy
bezobratlých provádí, a to tak, že každý žák pracuje buď samostatně nebo žáci pracují
v malých skupinkách o velikosti 2 – 3 žáci.
Na otázku, jaký je podle jejich názoru postoj žáků k provádění pitev, odpověděla
paní učitelka že „spíše pozitivní“. Pan učitel na tuto otázku odpověděl: „Baví je to,
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považují pitvu za zpestření výuky a mohou zde projevit svou pečlivost“. Dále oba
uvádějí, že podle jejich názoru provedení praktické činnosti, jakou je například pitva
živočicha, usnadní žákům orientaci v jednotlivých orgánových soustavách a tím jim
pomůže ve studiu anatomie a že výhradně teoretická výuka anatomie nemůže nahradit
praktickou zkušenost žáka z hlediska jeho znalostí, dovedností a postojů.
Na položku, jak by postupovali v případě, že by žák ve výuce odmítl pitvu
provádět, odpověděla paní učitelka, že tento žák pomáhá (například podává nástroje)
nebo pouze pitvu pozoruje a v případě, že by zcela odmítl pitvu provádět uvádí, že by
žák pracoval na jiné činnosti. Pan učitel odpověděl, že v případě odmítnut pitvy žákem,
by zjistil důvod, proč tomu tak je. Žáka, kterému se dělá špatně, by uvolnil z výuky,
u jiného důvodu by se jej snažil přesvědčit. Stejně by postupoval i v případě, že by žák
zcela odmítl pitvu sledovat.
Dále oba pedagogové uvádějí, že by měli zájem využít ve své výuce atlas pitev
bezobratlých živočichů nebo výukové CD zaměřené na tuto činnost. Paní učitelka
doslova uvádí, že by o to měla zájem „z důvodu větší názornosti a shrnutí k praktické
pitvě, popřípadě ji použít před pitvou jako vzor, jak má pitva probíhat“. Pan učitel
odpověděl, že „studentům by to pomohlo zkonfrontovat anatomický nákres
se skutečností“ a „usnadnilo by mi to práci“.
V položce patnáct, která se dotazuje na zájem učitelů zařadit do své výuky pitvu
živočicha pod vedením externího lektora se jejich názor neshoduje. Paní učitelka by
o to zájem měla, pan učitel uvedl, že nikoli.
Poslední položkou v dotazníku bylo, jaké živočichy používají při pitvě a jestli
jejich pitvu zařazují pravidelně a v jakém ročníku. Zde paní učitelka uvádí, že pitvy
zařazuje pravidelně na nižším stupni gymnázia v sekundě, kde provádí pitvu žížaly,
včely a ryby, na nižším ročníku dále v kvartě, kam zařazuje pitvu prasečího nebo
hovězího oka a prasečího srdce a na vyšším stupni gymnázia v sextě (2. ročníku), kam
zařazuje pravidelně pitvu žížaly, včely, ryby, prasečího nebo hovězího oka a prasečího
srdce. Pan učitel na nižším stupni gymnázia zařazuje pravidelně pitvu žížaly a pitvu
ryby zařazuje jen občas, na vyšším stupni gymnázia provádějí pitvu v sextě (2.
ročníku). Se studenty v tomto ročníku pitvá pravidelně rybu a prasečí nebo hovězí oko,
pitvu žížaly zařazuje jen občas.
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6. Diskuze
Obsah informací, které jsou uvedeny u jednotlivý živočichů v této práci,
je poměrně rozsáhlý. Žáci základní školy pojmy zde uváděné ještě nemohou znát a pro
žáky středních škol je uváděno také mnoho informací, které by se daly označit jako
rozšiřující informace pro zájemce. Přesto jsou v textu ponechány, a to především pro
potřeby učitelů nebo studentů vysokých škol, kteří by mohly tuto práci využít při své
přípravě.
Jak jsem již uvedla ve své bakalářské práci (Ondrová, 2010), učitelé základních
škol by měli tento pitevní atlas využívat především jako pomůcku pro sebe a provádět
pitvu pouze demonstračně nebo tuto práci použít jako názorný obrazový materiál pro
žáky. Žáci základních škol by ještě, dle mého názoru, pitvu sami provádět neměli,
i z důvodů nedostatečných manuálních dovedností v zacházení s pitevními nástroji.
Na středních školách tato práce už může sloužit i studentům jako učební materiál,
ve kterém se seznámí, jak pitvu bezobratlých provádět.
Altmann (1972) uvádí: „Nejdůležitější zásadou pro vyučování je zásada
názornosti. Nejúčinnější vyučování se zakládá na smyslovém vnímání, na pozorování
a na pokusech“. A dále pokračuje: „Učební pomůcky rozšiřují zkušenosti žáků.
Pomáhají jim lépe si osvojit základy vědního oboru. Při metodicky správném použití
zaručují konkrétnější představy o přírodninách. Rozšiřují zásobu těchto představ pro
žádanou soustavu pojmů. Pomáhají pochopit strukturu věci. Usnadňují při výkladu
postup od konkrétního k abstraktnímu“.
Vzhledem ke své náročnosti splňuje pitva živočicha všechny tyto úvahy
o důležitosti názorného materiálu v hodinách biologie. Je to velmi názorný způsob,
který ukazuje, jak tělo živočicha vypadá a jak pracuje. Umožňuje konfrontaci
teoretického základu s praktickou činností a současně umožňuje poznávat, jak fungují
jednotlivé tělní soustavy a také tělo jako celek.
Praktická cvičení, mezi než se řadí i pitva živočichů, rozvíjejí pozorovací
schopnosti žáků. Vedou k aktivitě žáků a k jejich samostatné práci. Podle mého názoru
je nejdůležitější zásadou při provádění pitev ve vyučování to, že se musí jednat
o aktivitu zcela dobrovolnou. Žádný student nesmí být k této činnosti nucen. Učitelé
si také musejí dávat pozor na svůj názor ohledně atraktivnosti pitvy pro žáky.
Balcombe (1997) kupříkladu ve svém článku píše, že učitelé uvádějí, že pouhých 3-5 %
žáků má nějakou námitku proti provádění pitvy. Zjištění, které uvádí dále, jako
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například výzkum Bowda (1993) však tato čísla mnohonásobně převyšují a uvádějí
dokonce, že 27 % studentů má negativní reakce na pitvu. Jedná se o výzkumy již
poměrně staršího data. Ale i v případě mého dotazníkového šetření docházíme
k poměrně vysokým číslům. V něm uvedlo 7,7 % žáků, že pitva se jim spíše nelíbila,
6,2 % žáků odpovědělo, že jim to bylo odporné a 3,3 %žáků úplně odmítlo pitvu
provádět. Celkem tedy 17,2 % dotázaných studentů uvádí negativní reakce na pitvu.
Na druhou stranu uvedlo 21,2 % respondentů, že byli prováděním pitvy nadšení.
Živočichy také není vhodné usmrcovat před zraky žáků. Mohla by hrozit ztráta
zájmu žáků o zkoumanou problematiku nebo i o celý předmět biologie. Učitel musí
žákům především vysvětlit, proč pitvu provádějí a měl by je vést k úctě k pitvaným
tvorům.
V poslední době se objevují nové metody, které mají být alternativou k provádění
pitev ve výuce biologie. Jedná se především o různé výukové interaktivní počítačové
programy. Tyto metody mají své zastánce i odpůrce. Mezi zastánce patří například
Strauss & Kinzie, kteří již v roce 1991 vidí velký potenciál v interaktivní žabí pitvě.
Uvádějí, že je velmi realistická a je dobře přijímána středoškolskými studenty.
V případě mého šetření však pouze 23,9 % žáků uvedlo, že by bylo lepší do výuky
místo provádění pitev zařadit sledování pitvy ve filmu nebo ve výukovém počítači.
Výhrady, které někteří autoři vznášejí proti alternativním pitvám, se týkají
především nejistoty, jestli bude mít alternativní provedení pitvy stejný vzdělávací
účinek jako klasická pitva. Výzkumy ohledně této problematiky podávají různé
výsledky. Balcombe (1997) cituje výzkumy Dewhursta a kol. (1994) a Downie &
Maedowse (1995), kteří ze svých výzkumů vyvozují závěry, že pitva skutečného
zvířete a alternativní pitvy přináší stejné výsledky. Naproti tomu novější výzkum
Crosse & Crosse (2004) přichází s opačnými závěry, kde z výsledků vyplynulo,
že studenti, kteří prováděli pitvu na skutečné žábě dosahovali v testech vždy statisticky
významně lepších výsledků než ti, kteří prováděli pitvu virtuálně.
Já jsem ve svém šetření žádný podobný výzkum nedělala, pouze jsem
se dotazovala studentů, na jejich názor k této problematice. Plných 70,2 % dotázaných
žáků odpovědělo, že si myslí, že jim prakticky provedená pitva živočicha umožní lépe
si zapamatovat vnitřní stavbu těla živočicha a že ji alternativní metoda, jako
je pozorování filmu nebo probrání učiva pomocí výukového programu, nemůže
nahradit. Toto zjištění může porovnat s výzkumem Milletta & Locka z roku 1992, který
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ve svém článku cituje Balcombe (1997). V něm autoři uvádějí, že 84 % čtrnáctiletých
až patnáctiletých žáků si myslí, že by se mělo více využívat alternativ k pokusům na
zvířatech. Pokud budeme považovat pitvu za druh pokusu na zvířatech, jsou výsledky
mého zjištění a zjištění Milletta & Locka naprosto opačné.
Jedním z odpůrců pro zařazování alternativního provedení pitvy do výuky
je Allchin (2005). Důvodem proč tuto alternativu odmítá, je jeho názor, že virtuální
pitva je metodou „vyhledávání a ničení“ ve které schází citová angažovanost.
Domnívám se, že má do jisté míry pravdu, protože každý zážitek, i ten negativní, má
na člověka vliv a pomáhá formovat lidskou osobnost. I když pitva může některé žáky
odpuzovat, není to důvod k úplnému upouštění jejich používání. I negativní emoce má
při vnímání a zapamatování velkou roli.
V mém výzkumu mi na otázku, zda je podle názorů studentů lepší pro
zapamatování vnitřní anatomie živočicha praktická pitva nebo teoretická výuka uvedlo
63,3 % dotázaných, že lepší je praktická pitva. Pouhých 15,5 % studentů si myslí,
že výhodnější je teoretická výuka. To potvrzuje i zjištění Meuler (2008), která uvádí,
že 92 % jejích studentů silně souhlasilo nebo souhlasilo s prohlášením, že kurz
srovnávací anatomie obratlovců prováděný prostřednictvím pitev, byl pro studenty
cennou zkušeností.
Z mého dotazníkového šetření také vyplývá, že o provádění pitvy má zájem 57 %
žáků, kteří již někdy před tím živočicha pitvali a 67,8 % z žáků, kteří prozatím
nepitvali, by si tuto činnost rádi vyzkoušeli. Tedy v obou případech projevila
nadpoloviční většina dotázaných zájem o pitvu.
Dále také vyplynulo, že někteří studenti jsou pro zařazení pitvy do výuky, ale
tento souhlas jistým způsobem podmiňují. V mém výzkumu bylo pro provádění pitev
s výhradou 10 % žáků z celkového počtu. Tyto výhrady se týkaly množství zvířat
(2 % odpovědí), kde studenti uváděli, že by se pitva musela provádět buď ve větších
skupinkách nebo s jedním zvířetem pro celou třídu, nebo se týkala způsobu získání
živočicha (4 % odpovědí), kde žáci uváděli, že by pitvali jen živočicha, který uhynul
přirozeně, nebo při smrcení netrpěl nebo se tato výhrada týkala druhu zvířat
(4 % odpovědí). Zde žáci uváděli, že by nechtěli pitvat chráněné živočichy, nebo
zvířata, která jsou jim nějakým způsobem blízká, například psa nebo kočku. Existenci
rozdílů v akceptaci pitvy různých zvířat potvrzuje i výzkum Lorda & Mosese (1994),
který také ve svém článku uvádí Balcombe (1997). Tento výzkum proběhl mezi

96

vysokoškolskými studenty a bylo zjištěno, že 48 % by mělo výhrady k pitvě králíka,
56 % k pitvě kočky a 67 % studentů by mělo výhrady k pitvě opice. Zde vidíme,
že vztah k pitvě různých živočichů se odvíjí od vztahu k těmto živočichům.

Z hlediska náročnosti provedení pitev je pitva škrkavky je jednoduchá a rychlá.
Pro svou nenáročnost je vhodná do praktických částí hodin biologie. Její nevýhodou
je obtížnost získávání dostatečného počtu jedinců pro pitvu s celou třídou.
Nejvhodnější k zařazení je podle mého názoru pitva žížaly. Je také jednoduchá a lehce
zvládnutelná. Opatřování materiálu pro pitvu je také snadnou záležitostí. To potvrzuje
i to, že na zkoumané škole se s touto pitvou setkalo 50,2 % žáků a oba učitelé zařazují
pitvu žížaly na nižším i vyšším stupni gymnázia pravidelně. Pitva hlemýždě patří mezi
časově náročnou pitvu. V praktických hodinách biologie, které trvají dvě vyučovací
hodiny, by se tato pitva jen obtížně stíhala provést v celém rozsahu. Na zkoumané
škole se tato pitva nepraktikuje. Doporučovala bych ji zařazovat do volitelných kurzů
a provádět s menším počtem studentů. Pitvy švába, raka i ježovky nejsou náročné
na přípravu ani na čas, ale jsou náročnější na obstarání pitevního materiálu.
K dostatečnému množství raků nebo švábů na pitvu pro celou třídu je potřeba mít
na škole vlastní chovy nebo využívat chovy jiné spolupracující instituce. Vzhledem
k našim zeměpisným šířkám je velmi nepravděpodobné, že by učitel byl schopen sám
odchovat dost materiálu pro celou třídu.
Myslím, že velká část lidské populace nepovažuje pitvu živočichů za vhodnou,
i když je prováděna ze vzdělávacích důvodů. Pokud však učitel bude dobře volit
materiál k pitvě, není k tomuto postoji žádný důvod. Je důležité neplýtvat živým
materiálem, pro pitvu nepoužívat samice s oplozenými vajíčky (např. u raka),
nepoužívat živočichy vzácné, chráněné nebo užitečné, ale volit živočichy považované
například za škůdce, parazity nebo živočichy vyskytující se hojně v přírodě.
O tom, že toto téma nelze lehce rozhodnou svědčí i odpovědi žáků z mého
výzkumu. Z nich 45 % uvádí, že je pro zařazení pitvy do výuky bez výhrad, 10 % je
pro zařazení pitvy s nějakou výhradou a 45 % je z různých důvodů proti pitvě ve výuce
středních škol nebo neodpověděli.
I když je pitva živočichů v poslední době čím dál více považována za nehumánní
metodu výuky, myslím si, že při správném učitelově výkladu poslouží mnohonásobně
více k užitku než ke škodě. Je nutné o této metodě s žáky rozmlouvat, aktivně ji s nimi
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probírat. Jak píše ve svém článku Bernstein (2000), diskuze neoddělitelně patří
ke každé pitvy a měla by být její přirozenou součástí. Diskuze by podle ní neměla být
závěrečnou činností, ale učitel by se k ní měl několikrát vracet. Pokud žák pochopí, jak
tělo živočicha funguje a jakou funkci má daný živočich v přírodě, které jsou i žáci
součástí, povede to k prohloubení jejich zájmu o okolní svět a o přírodu jako celek.

Vyhodnocení hypotéz výzkumného šetření
Hypotéza H1 se potvrdila, většina studentů zkoumané školy absolvuje pitvu
živočichů ve druhém ročníku studia vyššího stupně.
Hypotéza H2 se potvrdila, žížala (Lumbricus sp.) je na zkoumané škole při pitvách
ve výuce biologie využívána výrazně více než jiní živočichové.
Hypotéza H3 se potvrdila, studenti, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu na vysoké škole, hodnotí zážitek z pitvy kladně častěji než jinak
zaměření studenti.
Hypotéza H4 se potvrdila, studenti, kteří mají zájem studovat biologii, medicínu
nebo veterinu na vysoké škole, se častěji vyjádří pro zařazení pitvy do výuky
bez výhrad.
Výzkumná otázka 5: Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že v hodnocení vztahu
k pitvám jsou mezi chlapci a dívkami statisticky významné rozdíly. Chlapci hodnotí
pitvy kladně častěji než dívky.
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Závěr
V diplomové práci jsem splnila všechny cíle, které jsem si stanovila na jejím
začátku.
Práce zahrnuje rozpracované pitvy pro čtyři modelové bezobratlé živočichy
a ve své příloze obsahuje Digitální fotografický atlas pitev bezobratlých živočichů,
který je spojením této diplomové a mé bakalářské práce (Ondrová 2010). Celkově tedy
vytvořený atlas zpracovává devět živočichů, zástupců nejčastěji probíraných kmenů
na základních i středních školách. Do výsledného atlasu jsem zařadila škrkavku prasečí
(Ascaris suum), jako zástupce kmenu hlístice, žížalu obecnou (Lumbricus terrestris),
jako zástupce kmene kroužkovců, hlemýždě zahradního (Helix pomatia) a škebli
rybničnou (Anodonta cygnea), kteří jsou typickými zástupci plžů a mlžů kmene
měkkýšů, dále raka mramorovaného (Procambarus aff. fallax) a švába velkokřídlého
(Archimandrita tesselata), pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata) a chrousta
obecného (Melolontha melolontha) v kombinaci s tropickým zlatohlávkem rodu
Pachnoda jako zástupce členovců a ježovku jedlou (Echinus esculentus) jakožto
typického zástupce kmene ostnokožců.
Návody jsou k dispozici v psané podobě i ve formě on-line příručky, což je forma
pro mnohé pedagogy jistě atraktivnější a přijatelnější.
Tato práce má sloužit jako pomůcka pro učitele i jejich žáky ve vyučování.
Učitelé na základních a středních školách ji mohou využít jako učební pomůcku, která
pomůže jejich žákům si lépe osvojit učivo o bezobratlých živočiších. Pro žáky
základních škol je tato práce příliš podrobná a obsahuje pojmy, které ještě nemohou
znát, přesto si tito žáci mohou na fotografiích prohlédnout, jak vypadá a funguje tělní
stavba různých živočichů a mohou porovnávat anatomii několika různých druhů
živočichů a tím si i rozšiřovat představy o vývoji života na Zemi.
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že na dané škole se pitvy
bezobratlých i obratlovců provádějí. Nejčastěji používaným objektem pro pitvu
je žížala. Ukázalo se, že nadpoloviční většina studentů má o provádění pitvy zájem.
Potvrdilo se, že studenti, kteří mají zájem v budoucnu studovat biologii, medicínu nebo
biologii projevují kladnější vztah k zážitku z pitvy a kladněji se vyjadřují pro její
začlenění do výuky biologie než ostatní studenti. Také se ukázalo, že mezi chlapci
a dívkami existují statisticky významné rozdíly ve vztahu k pitvám, kde chlapci hodnotí
pitvy kladně častěji než dívky.
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Přílohy
Příloha 1: Tabulky přehledu učebnic

Tab. 1: Rozsah probíraného učiva pro škebli rybničnou (Anodonta cygnea) v učebnicích základních škol
živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

Černík a kol., 1999
Černík a kol., 1997

ano
ano

uvedena fotografie
uvedena fotografie

Dobroruka a kol., 1997

ano

uvedena fotografie

Havlík, 1998

ano

ano

Jurčák & Froněk, 1997

ano

ano

Kvasničková a kol., 1995

ne

ne

Maleninský a kol., 2004

ano

uvedena fotografie

Skýbová, 2007
Skýbová & Pavelková,
2003

ne

ne

ano

uvedena fotografie

Skýbová, 2011

ano

uvedena fotografie

Čabradová a kol., 2003

ano

ano

Vilček a kol., 1986

ano

ano

nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

ano
ano
popis uveden
bez nákresu
popis uveden
bez nákresu
nákres stavby
bez popisu
ne
popis uveden
bez nákresu
ne
popis uveden
bez nákresu
popis uveden
bez nákresu
ano
popis uveden
bez nákresu

ano
ano

ne
ne

ne

ne

popis uveden bez
nákresu

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Tab. 2: Rozsah probíraného učiva pro pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata) v učebnicích základních škol
živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

ne

ne

Dobroruka a kol., 1997
Havlík, 1998
Jurčák & Froněk, 1997
Kvasničková a kol., 1995
Maleninský a kol., 2004
Skýbová, 2007

ne, uvedena pakobylka indická
(Carausius morosus)
ne, uvedena pakobylka indická
(Carausius morosus)
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Skýbová & Pavelková, 2003

ne

ne

ne

ne

ne

Skýbová, 2011
Čabradová, 2003
Vilček a kol., 1986

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne

Černík a kol., 1999
Černík a kol., 1997

ne

ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

popis uveden
bez nákresu
popis uveden
bez nákresu
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

uvedena fotografie
uvedena fotografie
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Tab. 3: Rozsah probíraného učiva pro chrousta obecného (Melolontha melolontha) v učebnicích základních škol
nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne

živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

Černík a kol., 1999

ano

uvedena fotografie

Černík a kol., 1997

ano

uvedena fotografie

Dobroruka a kol., 1997

ano

uvedena fotografie

Havlík, 1998

uveden rod chroust

nákres rodu chroust
(Melolontha)

Jurčák & Froněk, 1997

ne

ne

Kvasničková a kol., 1995

ne

ne

Maleninský a kol., 2004

ne

ne

Skýbová, 2007
Skýbová & Pavelková,
2003
Skýbová, 2011
Čabradová a kol., 2003
Vilček a kol., 1986

ano

uvedena fotografie

popis uveden
bez nákresu
ne
popis uveden
bez nákresu
ne

ne

ne

ano
uveden rod chroust
ano

uvedena fotografie
uvedena fotografie
ne
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popis uveden
bez nákresu
popis uveden
bez nákresu
popis uveden
bez nákresu
ne

Tab. 4: Rozsah probíraného učiva pro ježovku jedlou (Echinus esculentus) v učebnicích základních škol
živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

Černík a kol., 1999
Černík a kol., 1997

uveden rod ježovka
uveden rod ježovka

uvedena fotografie
uvedena fotografie

ne
ne

ne
ne

ne
ne

Dobroruka a kol., 1997

ne, uvedena ježovka dlouhoostná
(Paracentrotus lividus) a ježovka
fialová (Sphaerechinus granularis)

ne, uvedena fotografie
ježovky dlouhoostné
(Paracentrotus lividus) a
ježovky fialové
(Sphaerechinus granularis)

popis uveden
bez nákresu

ne

ne

Havlík, 1998
Jurčák & Froněk, 1997
Kvasničková a kol., 1995

ne
ne
ne
uveden rod ježovka

Skýbová, 2007
Skýbová & Pavelková,
2003
Skýbová, 2011

ne

ne
ne
ne
popis uveden
bez nákresu
ne

ne
ne
ne
popis uveden bez
nákresu
ne

ne
ne
ne

Maleninský a kol., 2004

ne
ne
ne
uvedena fotografie rodu
ježovka
ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

Vilček a kol., 1986

ne

ne
popis uveden
bez nákresu
ne

ne

Čabradová a kol., 2003

ne
uvedena fotografie rodu
ježovka
ne

ne

ne
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ne
ne

Tab. 5: Rozsah probíraného učiva pro škebli rybničnou (Anodonta cygnea) v učebnicích gymnázií a středních škol
obecná
charakteristika

živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

Papáček a kol., 1994

ano

ano

nákres rodu škeble

Smrž a kol., 2004

ano

uveden rod škeble

nákres rodu škeble

Boháč a kol., 1984

ne

ano

nákres rodu škeble

Jelínek & Zicháček, 1996

ano

ano

ano

Bumerl a kol., 1997a

ano

ano

ne

Jelínek & Zicháček, 2004

ano

ano

ano

Hančová & Vlková, 1998

ano

ano

ne

Rosypal a kol., 2003

ano

uveden rod škeble

ne
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nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

popis uveden bez popis a nákres obecného
nákresu
mlže
popis uveden bez
ne
nákresu
ano
ano
popis uveden bez ano - podélný i příčný řez
nákresu
těla
popis uveden bez
ano
nákresu
popis uveden bez ano - podélný i příčný řez
nákresu
těla
popis uveden bez
ano
nákresu
popis uveden bez
ano
nákresu

postup
pitvy
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne

Tab. 6: Rozsah probíraného učiva pro pakobylku rohatou (Medauroidea extradentata) v učebnicích gymnázií a středních škol
obecná
charakteristika

živočich uveden v učebnici

Papáček a kol., 1994

ano

ne

Smrž a kol., 2004

ano

Boháč a kol., 1984

ne

Jelínek & Zicháček, 1996

ano

Bumerl a kol., 1997a

ne

Jelínek & Zicháček, 2004

ano

Hančová & Vlková, 1998

ano

Rosypal a kol., 2003

ne

ne
ne, uvedena pakobylka
indická (Carausius morosus)
ne, uvedena pakobylka
indická (Carausius morosus)
ne
ne, uvedena pakobylka
indická (Carausius morosus)
ne, uvedena pakobylka
indická (Carausius morosus)
ne

nákres živočicha

nákres a popis
vnější stavby

nákres rodu
pakobylka
ne

popis uveden bez
nákresu
ne

ne
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nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

ne

ne

ne

ne

ne

popis uveden bez nákresu

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Tab. 7: Rozsah probíraného učiva pro chrousta obecného (Melolontha melolontha) v učebnicích gymnázií a středních škol
obecná
charakteristika

živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

Papáček a kol., 1994

ano

ano

ano

Smrž a kol., 2004

ano

ano

ne

Boháč a kol., 1984

ne

ne

ne

Jelínek & Zicháček, 1996

ano

ano

ano

Bumerl a kol., 1997a
Bumerl a kol., 1997b

ano
ne

ne
ano

ne
ano

Jelínek & Zicháček, 2004

ano

ano

ano

Hančová & Vlková, 1998
Rosypal a kol., 2003

ano
ano

ano
ne

ne
ne
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nákres a popis
vnější stavby
popis uveden bez
nákresu
popis uveden bez
nákresu
ne
popis uveden bez
nákresu
ne
ano
popis uveden bez
nákresu
ne
ne

nákres a popis vnitřní
stavby

postup
pitvy

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne
ano

ne
ano

ne

ne

ne
ne

ne
ne

Tab. 8: Rozsah probíraného učiva pro ježovku jedlou (Echinus esculentus) v učebnicích gymnázií a středních škol
obecná
charakteristika

živočich uveden v učebnici

nákres živočicha

Papáček a kol., 1994

ano

ano

nákres rodu ježovka

Smrž a kol., 2004

ano

Boháč a kol., 1984

ne

ne, uvedena ježovka velká
(Echinus esculentus)
ne

Jelínek & Zicháček, 1996

ano

ano

ano

Bumerl a kol., 1997a

ne

ne

ne

Jelínek & Zicháček, 2004

ano

ano

ano

Hančová & Vlková, 1998

ano

ano

ne

popis uveden bez
nákresu

uvedena vnitřní stavba
sumýše jako zástupce
ostnokožců

ne

Rosypal a kol., 2003

ano

ne

ne

popis uveden bez
nákresu

ano

ne

nákres rodu ježovka
ne
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nákres a popis
vnější stavby

nákres a popis vnitřní
stavby

popis uveden bez
ano
nákresu
popis uveden bez
popis uveden bez nákresu
nákresu
ne
ne
popis uveden bez
ano
nákresu
ne
ne
popis uveden bez
ne
nákresu

postup
pitvy
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Tab. 9: Přehled rozpracovaných pitev bezobratlých živočichů v učebnicích a skriptech vysokých škol
Kocian a
kol., 1964

Altmann &
Lišková, 1979

Buchar a
kol., 1993

Kunst a
kol., 1954

Storch &
Welsch, 2006

škrkavka koňská
(Parascaris equorum)

ano

ano

ano

ano

ne

škrkavka prasečí
(Ascaris suum)

ne

ne

ne

ne

ano

žížala obecná
(Lumbricus terrestris)

ano

ano

ano

ano

ano

pijavka lékařská
(Hirudo medicinalis)

ne

ne

ne

ne

ano

hlemýžď zahradní
(Helix pomatia)

ano

ano

ano

ano

ano

škeble rybničná
(Anodonta cygnea)

ano

ano

ano

ano

ne

slávka jedlá
(Mytilus edulis)

ne

ne

ne

ne

ano

sépie obecná
(Sepia officinalis)

ne

ne

ne

ne

ano

ježovka jedlá
(Echinus esculentus)

ne

ne

ne

ano

ano

hvězdice růžová
(Asterias rubens)

ne

ne

ne

ne

ano

sumýš obecný
(Holothuria tubulosa)

ne

ne

ne

ne

ano

rak říční
(Astacus astacus)

ano

ano

ano

ano

ano

krab pobřežní
(Carcinus maenas)

ne

ne

ne

ne

ano

křižák obecný
(Aranea diadema)

ne

ne

ne

ano

ano

pokoutník zemní
(Coelotes terrestris)

ne

ne

ano

ne

ne

stonožka škvorová
(Lithobius forficatus)

ne

ne

ne

ano

ne

šváb americký
(Periplaneta americana)

ano

ne

ano

ne

ano

pakobylka indická
(Carausius morosus)

ne

ano

ne

ne

ne

chroust obecný
(Melolontha melolontha)

ano

ne

ne

ano

ne

bělásek zelný
(Pieris brassicae)

ne

ne

ne

ano

ne

cvrček polní
(Liogryllus campestris)

ne

ne

ne

ano

ne

Příloha 2: Dotazník pro žáky
Dotazník pro žáky:
Prosím Vás o laskavé vyplnění následujícího dotazníku, který se týká zařazení pitev živočichů
ve Vašich hodinách biologie. Získaná data budou zpracována pro účely mé magisterské
diplomové práce. Dotazník se skládá z 15 otázek. Snažte se, prosím, odpovědět na všechny
otázky. U otázek, které mají několik nabízených odpovědí, lze zakroužkovat více možností.
Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere 5-10 minut.
Předem Vám děkuji za spolupráci
Bc. Radka Ondrová
Katedra biologie a environmentálních studií
UK v Praze, Pedagogická fakulta
1) Pohlaví
a) žena
b) muž
2) Věk: ....................
3) Ročník (třída):

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

4) Po ukončení střední školy mám zájem:
a) studovat medicínu
b) studovat biologii na přírodovědecké nebo pedagogické fakultě
c) studovat VŠ jiného zaměření (prosím, vypište) .................................................
d) chci vykonávat toto povolání (prosím, vypište) .................................................
e) mám jiné plány (prosím, vypište) .......................................................................
f) zatím nevím
5) Prováděli jste během svého dosavadního studia na střední škole pitvu nějakého živočicha?
a) ANO
b) NE
c) Nevím
6) Ve kterém ročníku jste pitvu prováděli?
a) 1. ročník
b) 2. ročník
c) 3. ročník
d) 4.ročník
7) Pitvy jste prováděli:
a) každý žák samostatně
b) v malých skupinkách (2-3 žáci)
c) ve větších skupinkách (4 a více žáků)
d) provádí učitel sám před celou třídou (skupinou)
8) Pokud jste pitvu bezobratlého živočicha neprováděli, měli byste o tuto činnost zájem?
a) ANO
proč: ............................................................................................................................................
b) NE
proč: ............................................................................................................................................
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9) Myslíte si, že Vám prakticky provedená pitva živočicha umožní si lépe zapamatovat vnitřní
stavbu živočicha než teoretická výuka?
a) ANO
b) NE
c) Nevím / Nejsem si jistý(á)
10) Pokud jste pitvu ve výuce prováděli, vyberte jednu z nabízených odpovědí.
a) byl jsem touto činností nadšený
b) spíše se mi to líbilo
c) mám neutrální postoj, pitvu jsem prováděl, protože to byl úkol
d) spíše se mi to nelíbilo
e) bylo mi to odporné
f) odmítl jsem tuto činnost provádět
11) Napište svůj názor na provádění pitev živočichů ve výuce biologie z etického hlediska.
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12) Navštívili jste v rámci výuky na střední škole pitvu člověka (například na lékařské
fakultě)?
a) ANO – povinně
b) ANO – volitelně pro zájemce
c) NE – neměli jsme tuto možnost
d) NE – měli jsme tuto možnost, ale pitvy jsem se nezúčastnil(a)
13) Pokud jste v rámci výuky na střední škole navštívili pitvu člověka, jaký dojem to ve Vás
vyvolalo?
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
14) Bylo by podle Vašeho názoru lepší do výuky místo provádění pitvy zařadit sledování pitvy
ve filmu nebo ve výukovém počítačovém programu?
a) ANO
proč: ............................................................................................................................................
b) NE
proč: ............................................................................................................................................
15) Které živočichy nebo zvířecí orgány jste ve škole pitvali?
a) škrkavka
ch) ryba
b) žížala
i) žába
c) hlemýžď
j) myš nebo potkan
d) škeble
k) prasečí ledvina
e) rak
l) prasečí nebo hovězí oko
f) šváb
m) prasečí srdce
g) pakobylka
n) jiné:............................................................
h) chroust
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Příloha 3: Dotazník pro učitele biologie
Dotazník pro učitele:
Prosím Vás o laskavé vyplnění následujícího dotazníku, který se týká zařazení pitev
živočichů ve Vašich hodinách biologie. Získaná data budou zpracována pro účely mé
magisterské diplomové práce. Dotazník se skládá ze 16 otázek. Snažte se, prosím,
odpovědět na všechny otázky. U otázek, které mají více nabízených odpovědí, lze zaznačit
(ztučnit) více možností. Vaše odpovědi budou vyhodnoceny zcela anonymně.
Vyplnění dotazníku Vám zabere 10-15 minut.
Předem Vám děkuji za spolupráci
Bc. Radka Ondrová,
Katedra biologie a environmentálních studií
UK v Praze, Pedagogická fakulta
1) Pohlaví:
a) žena
b) muž
2) Váš věk: .............
3) VŠ, kterou jste vystudoval(a): .......................................................
4) Počet let učitelské praxe: .............
5) aprobace: ........................................
6) Kolik žáků vyučujete obvykle najednou v učebně v hodinách laboratorního cvičení?
a) 0-5 žáků
b) 5-10 žáků
c) 10-15 žáků
d) 15-20 žáků
e) 20-25 žáků
f) 25-30 žáků
g) na naší škole se laboratorní cvičení neprovádějí
7) Provádíte ve svých hodinách (laboratorních cvičeních) pitvy bezobratlých živočichů?
a) ANO
b) NE
c) dříve ANO, dnes už NE – uveďte, prosím, alespoň přibližně kdy jste naposledy
pitvu do výuky zařadili ....................................
8) Pokud pitvy ve výuce neprovádíte, jaké k tomu máte důvody?
a) nedostatek času ve výuce
b) nedostatek vhodných prostorů a pomůcek
c) z etických důvodů je to pro mě nepřijatelné
d) myslím si že, pro většinu mých žáků by to bylo eticky nepřijatelné
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e) považuji za zbytečné pitvy provádět, protože na toto téma je k dispozici dostatek
vhodného výukového materiálu
f) jiný důvod:
....................................................................................................................
9) Pitvy během Vašich cvičení:
a) provádí každý žák samostatně
b) provádějí žáci v malých skupinkách (2-3 žáci)
c) provádějí žáci ve větších skupinkách (4 a více žáků)
d) pitvu provádí učitel demonstračně, žáci pouze sledují
10) Jaký je podle Vašeho názoru převažující postoj žáků k provádění pitev?

11) Myslíte si, že provedení praktické činnosti jako je pitva živočicha, usnadní žákům
orientaci v jednotlivých orgánových soustavách a tím jim pomůže ve studium anatomie?
a) ANO
b) NE
c) Nevím / Nejsem si jistý(á)
12) Domníváte se, že výhradně teoretická výuka anatomie může nahradit praktickou
zkušenost žáka s pitvou z hlediska jeho znalostí, dovedností a postojů?
a) ANO
b) NE
c) Nevím / Nejsem si jistý(á)
13) Jak byste postupovali v případě, že by žák ve výuce:
-

odmítl pitvu provádět

-

zcela odmítl pitvu sledovat

14) Měli byste zájem využít ve své výuce atlas pitev bezobratlých živočichů nebo výukové
CD zaměřené na tuto činnost?
a) ANO
Jak:
...............................................................................................................................................
b) NE
Proč:
.............................................................................................................................................
15) Měli byste zájem zařadit do své výuky pitvu živočicha pod vedením externího lektora?
a) ANO
b) NE

117

16) V následující tabulce, prosím, označte, které bezobratlé živočichy využíváte pro pitvu ve své výuce a ve kterém ročníku. P- tuto pitvu
zařazuji pravidelně (vždy v daném ročníku), O – tuto pitvu zařazuji jen občas.
Povinná výuka (v závorce je odpovídající ročník čtyřletého gymnázia nebo jiné SŠ)
kvinta

Živočich
škrkavka
žížala
hlemýžď
škeble
rak
šváb
pakobylka
chroust
jiný bezobratlý (vypište)
........................
ryba
žába
laboratorní myš
kuře / slepice
jiný obratlovec (vypište)...................
návštěva pitvy člověka (např. na
lékařské fakultě)
prasečí ledvina
prasečí nebo hovězí oko
prasečí srdce
jiný orgán hospodářských zvířat
(vypište) ....................................

prima

sekunda

tercie

kvarta

sexta

septima

oktáva

Volitelná výuka

seminář
(v septimě
(1. ročník) (2. ročník) (3. ročník) (4. ročník)
nebo 3.r.)

seminář
(v oktávě
nebo 4.r.)

Příloha 4: Digitální fotografický atlas pitev bezobratlých
živočichů
Součástí příloh je fotografický atlas pitev, který je umístěn ve formátu pdf
na přiloženém CD. Vznikl spojením této diplomové práce a mé bakalářské práce
(obhájena v roce 2010). Je v něm rozpracováno 9 živočichů. Zařazena je škrkavka
prasečí (Ascaris suum), žížala obecná (Lumbricus terrestris), hlemýžď zahradní (Helix
pomatia), škeble rybničná (Anodonta cygnea), rak mramorovaný (Procambarus aff.
fallax), šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata), pakobylka rohatá (Medauroidea
extradentata), ježovka jedlá (Echinus esculentus) a chroust obecný (Melolontha
melolontha). V případě chrousta obecného se k němu vztahuje zpracovaný text,
doprovodné fotografie pitvy jsou pořízeny na tropickém zlatohlávku rodu Pachnoda,
který má z chroustem velmi podobnou vnitřní stavbu.
Struktura atlasu je stejná jako struktura této diplomové práce.

Příloha 5: On-line návody na provedení pitev
Druhou přílohou na CD je on-line příručka provedení pitev ve formě webové
stránky. Struktura stránek, použité texty i fotografie vycházejí z Digitálního fotografického
atlasu pitev bezobratlých živočichů – tedy z mé bakalářské práce (obhájena v roce 2010)
a mé diplomové práce. Nově je v této příručce zařazeno 22 nových fotografií. Z úvodní
stránky se může uživatel rozhodnout, kterému živočichovi se bude chtít věnovat. Živočicha
vybere jednoduchým kliknutím na políčko v horním menu a mezi živočichy může volně
přecházet. Jednotlivé podkapitoly si vybírá u jednotlivých živočichů v levém menu. Kromě
devíti rozpracovaných živočichů lze v horním menu zvolit kategorii pomůcky a slovníček
použitých cizích pojmů a je zde umístěn i přehled použité literatury.
Ovládání příručky je velmi jednoduché a je ji možnost spustit prostřednictvím
libovolného internetového prohlížeče.

