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Abstrakt 

 

Předložená diplomová práce na téma „Didaktické využití léčivých rostlin 

z čeledi Rosaceae ve výuce přírodopisu se zaměřením na region Žatecka“ je rozdělena 

na dvě části, teoretickou a praktickou.  

V teoretické části je provedena botanická a geologická charakteristika Žatecka 

včetně nastínění specifických klimatických i geomorfologických podmínek tohoto 

území. Dále jsou zde popsány vybrané léčivé rostliny z čeledi Rosaceae, kromě 

základní charakteristiky jsou zde uvedeny látky obsažené u jednotlivých zástupců, 

užívané části rostlin, jejich sběr, sušení a skladování. Součástí teoretické části práce je 

též analýza vybraných učebnic přírodopisu pro druhý stupeň základní školy z hlediska 

zastoupení léčivých rostlin z čeledi Rosaceae. 

Cílem praktické části této práce je didaktické využití léčivých rostlin z čeledi 

Rosaceae v hodinách přírodopisu na druhém stupni základní školy. To je zde pojato 

formou projektové výuky, která spočívá v naplánování projektu na téma „Léčivé 

rostliny z čeledi růžovitých“ a jeho realizaci v sedmém ročníku základní školy. 

Výstupem projektu jsou vytvořené herbářové položky a doprovodné listy k zadaným 

rostlinám. Poslední část předložené práce spočívá v ověření znalostí žáků pomocí 

didaktických testů a laboratorních úkolů.  

 

Klíčová slova:  

Čeleď Rosaceae, léčivé rostliny, didaktika, didaktické metody, projekt, 

projektová výuka 

 

 

 



 

Abstract 

 

This thesis on "Teaching the use of medicinal plants in the family Rosaceae in 

teaching natural science, focusing on the Žatec region" is divided into two parts, 

theoretical and practical.  

The theoretical part includes the botanical and geological characteristics of the 

Žatec region  including outlining specific climatic and geomorphological conditions of 

this area. Next the thesis describes selected medicinal plants of the family Rosaceae, in 

addition to the basic characteristics are listed substances contained in the individual 

agents, used parts of plants, collecting, drying and storage. Component of the theoretical 

part of this thesis is also an analysis of the natural history selected textbooks for second 

grade of primary schools in terms of representation of medicinal plants in the family 

Rosaceae. 

 

The target of the the practical part of this work is the educational use of medicinal 

plants in the family Rosaceae, during lessons of natural history on the second grade of 

primary schools.  

This is conceived by project teaching form that consists in planning the project 

on "Medicinal plants of the family Rosaceae" and its implementation in the seventh 

year of primary school. The outcome of the project are created herbarium sheets and 

accompanying worksheets to the specified plants. The last part of this work is to verify 

the students' knowledge through didactic tests and laboratory tasks. 
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1 Úvod 

Téma své diplomové práce, „Didaktické využití léčivých rostlin z čeledi 

Rosaceae ve výuce přírodopisu se zaměřením na region Žatecka“, jsem zvolila proto, že 

se domnívám, že zatím nebylo dostatečně zpracováno, a mohlo by být přínosem nejen 

pro další učitele, ale také pro žáky, kteří si mohou v rámci výuky osvojit i jiné výukové 

metody a postupy.  

Teoretická část této práce je botanická a geologická charakteristika Žatecka, 

podrobný popis vybraných růžovitých rostlin s léčivými účinky a analýza učebnic 

přírodopisu pro druhý stupeň základní školy z hlediska zastoupení léčivých rostlin 

z čeledi Rosaceae. 

V praktické části mé práce, která spočívá v didaktickém využití léčivých rostlin 

ve výuce, jsem se rozhodla uchopit toto téma formou projektové metody výuky. 

Projektová výuka je komplexní výuková metoda, pomocí níž se řeší určité téma spojené 

s životní realitou, a to teoretickou i praktickou činností žáků, vedoucí k vytvoření 

konečného produktu. Tato metoda klade důraz na získávání a předávání informací 

žákům zábavnější formou a vede k osvojování velkého množství různorodých 

dovedností. V průběhu projektu jsem využila i jiné didaktické metody, ať už klasické, 

(vysvětlování, instruktáž), aktivizující (metoda diskusní) anebo komplexní metody 

(skupinová a kooperativní výuka).  

Naplánování projektu na téma „Léčivé rostliny z čeledi růžovitých“, jeho 

realizace a ověření tohoto projektu ve výuce, jsou uvedeny právě v praktické části. 

Součástí projektu je také exkurze za léčivými rostlinami, kterou jsem s dětmi 

absolvovala v „Údolí Hasina u Lipence“. Výstupem projektu jsou vytvořené herbářové 

položky a doprovodné listy k zadaným rostlinám. Nakonec jsem ověřila znalosti žáků 

pomocí didaktických testů a laboratorních úkolů, které jsou k dispozici v přílohách, 

stejně jako mnou vytvořená prezentace v Power Pointu s názvem „Rostliny čeledi 

růžovitých (Rosaceae)“. Tyto mohou posloužit dalším učitelům v hodinách přírodopisu 

na 2. stupni základních škol. 
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Cíle diplomové práce 

 

* Charakterizovat oblast Žatecka a vybrané rostliny z čeledi Rosaceae. 

* Analyzovat učebnice přírodopisu z hlediska zastoupení rostlin čeledi Rosaceae. 

* Didakticky využít léčivé růžovité rostliny v hodinách přírodopisu na druhém stupni                             

ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

 

2 Charakteristika Žatecka 

 

Žatecký region se nachází v severozápadních Čechách a je proslulý zejména svou 

chmelařskou tradicí. V kraji se kromě pěstování nejkvalitnějšího chmele na světě také 

odedávna vaří výborné pivo. Centrem této rozsáhlé chmelařské oblasti je starobylé 

město Žatec.  Přirozenou osou regionu je údolí řeky Ohře, ostatní části tohoto území 

jsou převážně pahorkatiny s relativně nevelkou nadmořskou výškou. 

 

2.1 Botanická charakteristika 

Bohatství flóry zadaného regionu je dáno specifickými klimatickými                   

a geomorfologickými podmínkami tohoto území. Toto území totiž leží v oblasti 

srážkového stínu Krušných a Doupovských hor. 

 

2.1.1 Fytogeografické členění 

Dle fytogeografického členění ČR (SKALICKÝ, 1998) náleží Žatecko 

fytogeografickému okresu Střední Poohří, podokres Žatecké Poohří. Tento podokres 

leží v kolinním stupni a je charakterizován mírně zvlněnou, převážně odlesněnou 

krajinou. Klima je zde relativně kontinentální, srážkově nedostatečné. Reliéf je plochý, 

podklad živný, chudý a sprašový. Převládají polní a antropogenní plochy. Převažují 

termofyty a mezofyty. 

Díky klimatickým podmínkám a orografické členitosti patří toto území do 

oblasti termofytika (oblast teplomilné květeny), do teplé podoblasti T2. Ta se vyznačuje 
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dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až 

mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou zimou s velmi krátkým 

trváním sněhové pokrývky (QUITT, 1971). 

 

2.1.2 Podnebí 

Žatecko patří z hlediska klimatu k nejteplejším a nejsušším oblastem ČR.         

Za určující faktory jsou považovány nízké nadmořské výšky, efekt srážkového stínu 

Krušných a Doupovských hor, větrné poměry způsobující značné vysoušení půdy          

a s tím související zhoršování vodního režimu v odlesněných částech. Průměrné roční 

teploty se pohybují mezi 8,2˚C a 9,3˚C. Nejteplejším měsícem v roce je červenec 

s denní průměrnou teplotou 18˚C až 19˚C a naopak nejchladnějším měsícem je leden 

s denní průměrnou teplotou -2˚C až -3˚C. Roční úhrn srážek je do 500 mm, nejvyšší 

srážkové úhrny v průběhu roku připadají převážně na měsíc srpen, a to do 70 mm, 

nejméně srážek připadá na měsíc leden, do 20 mm. Srážkové úhrny lze hodnotit jako 

nízké, zima mírná (HOŠEK, 1999). 

Síť vod okresu Louny tvoří řeka Ohře s řadou přítoků. Mezi nejvýznamnější 

patří říčka Chomutovka a potok Hutná. K levostranným přítokům Ohře náleží potoky 

Hrádecký a Suchý, k pravostranným přítokům Ohře pak Blšanka a Liboc, pramenící 

v Doupovských horách. Z oblasti Džbánské vrchoviny odvádí vody do řeky Ohře 

zejména potoky Klučecký, Smolnický a Hasina (HOŠEK, 1999). 

 

2.1.3 Flóra Žatecka 

Půdní poměry odedávna ovlivňovala lidská činnost – zejména odlesněním, 

změnami druhové skladby lesů, zemědělstvím a průmyslem. Lesnatost je nízká, kolem 

pěti procent, převládají menší lesní komplexy. Lesní společenstva jsou omezena na 

dubový a buko-dubový lesní vegetační stupeň. Objevují se zde javor mléč (Acer 

platanoides) a javor babyka (Acer campestre).  Na nejteplejších místech na hranách 

svahů se rozmáhá trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Z keřového patra je nejčastější 
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střemcha obecná (Prunus padus), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský 

(Euonymus europaeus), krušina olšová (Frangula alnus), místně i líska obecná (Corylus 

avellana) a také lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Bylinné patro představují 

porosty violky vonné (Viola odorata) a prvosenky jarní (Primula veris). V lesních 

lemech se nalézají také společenstva s hlohem jednoblizným (Crataegus monogyna), 

růží šípkovou (Rosa canina), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), třešní 

ptáčnicí (Prunus avium) a ostružiníkem křovitým (Rubus fruticosus) (HOŠEK, 1999). 

Lužní lesy v současnosti představují zbytky přirozených lesních společenstev, 

které jsou v nížinách mírného pásma vázány na břehy řeky Ohře. Poblíž řeky rostou 

dřeviny tzv. měkkého luhu, např. vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa) a topol černý (Populus nigra). V keřovém patře se nachází 

bez černý (Sambucus nigra), střemcha obecná (Prunus padus) a brslen evropský 

(Eonymus europaeus). Bylinné patro je velmi bohaté na vlhkomilné a stínomilné 

rostliny, např. orsej jarní (Ficaria verna) a křivatec žlutý (Gagea lutea), též dymnivka 

dutá (Corydalis cava) a ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis). Nivní louky 

navazující na lužní lesy jsou nejkrásnější brzy zjara, kdy se objevují první kvetoucí 

rostliny jako např. bledule jarní (Leucojum vernum) nebo sněženka podsněžník 

(Galanthus nivalis) (HOŠEK, 1999). 

V lučních společenstvech převažují druhy teplomilné. Vedle běžných druhů se 

zde vyskytuje divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), pelyněk pravý (Artemisia 

absinthium), pelyněk ladní (Artemisia campestris), hvozdík kartouzek (Dianthus 

carthusianorum), mateřídouška obecná (Thymus serpyllum), šalvěj luční (Salvia 

pratensis), kozí brada (Tragopogon pratensis) atp.  

Mezi významné ekosystémy patří stepní trávníky. Jejich rozšíření je vázáno     

na nejteplejší a nejsušší oblasti. Nejvíc teplomilných stepních druhů rostlin, např. 

hlaváček jarní (Adonis vernalis), mochna jarní (Potentilla neumanniana), snědek 

chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum), mají trávníky na hlubších půdách 

vyvřelinových svahů a na sprašových překryvech. Jim se floristicky podobají trávníky 

skalnatých a kamenitých strání s mělkou půdou, tzv. skalní stepi. Typickými rostlinami 

na těchto místech jsou kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec dánský (Astragalus 
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danicus), k. bezlodyžný (A.exscapus), k. rakouský (A. austriacus), vlnice chlupatá 

(Oxytropis pilosa) a také záraza žlutá (Orobanche lutea).  

Trávníky svahů na měkkých slínovcích a slínech tvoří tzv. bílé stráně, útvary 

typické právě pro toto území. Příkladem je Přírodní památka Staňkovice, známá jako 

Bílá skála, která se nachází severozápadně od Staňkovic, kde se na částečně zalesněné 

jižní stráni nacházejí naleziště teplomilných druhů hmyzu (HOŠEK, 1999). 

Na Žatecku se dochovala řada nelesních biotopů, vázaných na květennou oblast 

Žatecké Poohří, zejména úzkolisté suché trávníky (Narrow-leaved dry grassland), 

širokolisté suché trávníky (Broad-leaved dry grassland), kostřavové trávníky písčin 

(Festuca sand grassland), slanomilné rákosiny (Halophilous reed and sedge beds)          

a slaniska (Inland salt marshes) (CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – systém Natura 2000). 

Specifická společenstva se nalézají podél komunikací. Stromy podél komunikací 

jsou zastoupeny převážně hrušněmi (Pyrus communis) a švestkami (Prunus domestica). 

V bylinném pásu podél komunikací jsou přítomni zástupci ruderálních bylinných 

společenstev např. kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), pelyňkem černobýlem 

(Artemisia vulgaris), pcháčem osetem (Cirsium arvense), lebedou lesklou (Atriplex 

sagittata) a dalšími. V doprovodné zeleni při komunikacích je přítomna i řada 

cennějších bylin: kakost luční (Geranium pratense), řebříček obecný (Achillea 

millefolium), mochna husí (Potentilla anserina), ptačinec velkokvětý (Stellaria 

holostea), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), chrastavec rolní (Knautia arvensis), 

kmín luční (Carum carvi), křen polní (Armoracia rusticana). Z travin je přítomen nejen 

pýr plazivý (Elytrigia repens), a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) ale i jílek 

vytrvalý (Lolium perenne), bojínek luční (Phleum pratense), srha říznačka (Dactylis 

glomerata), lipnice luční (Poa pratensis) aj. (HOŠEK, 1999). 

Zemědělsky využívané území lze z hlediska flóry a fauny charakterizovat jako 

kulturní step. Převládají zde jednoznačně agrobiocenózy. Ty jsou představovány ornou 

půdou a chmelnicemi. V polích se místně zachovalo rozčlenění. Jsou zde polní cesty     

s doprovodem bylin, méně s keři a stromy. 

Teplé podnebí s dostatečným množstvím podzemní vody má největší podíl na 

úspěšném rozšíření pěstování chmele, jehož počátky spadají až do 15. století. Také 
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příznivé půdní podmínky poskytují chmel výborné kvality, považovaný za standard 

světové jakosti. Chmel, jako jedna ze tří základních pivovarských surovin je 

představován usušenými chmelovými šišticemi samičích rostlin chmele evropského 

(Humulus lupulus var. europeus). Poskytuje pivu typickou hořkou chuť, přispívá           

k tvorbě charakteristického aróma a má další technologicky důležité vlastnosti. V České 

republice se pěstuje chmel na vysoké úrovni a asi třetina z celkové produkce se vyváží 

do celého světa. Pro své specifické aromatické vlastnosti byl český chmel ve světovém 

pivovarnictví vždy uznáván za surovinu pro výrobu špičkového piva. Králem mezi 

chmelovými odrůdami je slavný žatecký poloraný „červeňák“ (HOŠEK, 1999). 

 

2.1.4 Chráněná území Žatecka  

Chráněná krajinná oblast České středohoří.  Část této rozsáhlé chráněné oblasti, 

unikátní v celé střední Evropě, zasahuje do tohoto regionu. Výrazný krajinný reliéf        

s čedičovými a znělcovými vrchy z třetihorní vulkanické činnosti poskytuje příznivé 

mikroklima pro vzácné druhy stepních trav a rostliny skalních stepí, příbuzné s porosty 

středoasijských stepí. Je zde celkem pět maloplošných chráněných území (NATURA 

LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní park Džbán tvoří rozsáhlou oblast křídové tabulové plošiny zasahující 

na Žatecko, Lounsko, Kladensko a Rakovnicko a je pokrytý ze 70 % lesními porosty. 

Smíšené lesy s podílem buků a habrů na opukovém podloží jsou útočištěm pro vzácné 

druhy rostlin, jako např. kýchavice černá (Veratrum nigrum), celoevropsky chráněný 

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), vstavač nachový (Orchis purpurea), 

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice červená (Cephalathera rubra), 

okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá (Cephalanthera 

longifolia), smrkovník plazivý (Goodyera repens), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia 

densiflora), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý 

(Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), bradáček vejčitý 

(Listera ovata), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík širolistý (Epipactis 

helleborine), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), sasanka lesní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%BDchavice_%C4%8Dern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvonovec_liliolist%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id41184/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8D_nachov%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ev%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk_pantofl%C3%AD%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okrotice_%C4%8Derven%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okrotice_b%C3%ADl%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okrotice_dlouholist%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Smrkovn%C3%ADk_plaziv%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%9Btiprstka_hustokv%C4%9Bt%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btiprstka_%C5%BEe%C5%BEuln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vemen%C3%ADk_dvoulist%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vemen%C3%ADk_zelenav%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brad%C3%A1%C4%8Dek_vej%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kur%C5%A1t%C3%ADk_r%C5%AF%C5%BEkat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kru%C5%A1t%C3%ADk_%C5%A1irolist%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamejka_modronachov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_lesn%C3%AD
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(Anemone sylvestris), hruštička prostřední (Pirola media), a další, pro bezlesou část je 

charakteristická teplomilná a stepní květena (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Kozinecká stráň se zbytkem teplomilné doubravy smíšené       

s bukem a habrem, jihozápadně od Markvarce, s bohatou populací ohrožené třemdavy 

bílé (Dictamnus albus) (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Miocenní sladkovodní vápence je bývalý vápencový lom 

severovýchodně od Tuchořic, s významným nalezištěm fosilních organismů z mladších 

třetihor (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Staňkovice s částečně zalesněnými jižními stráněmi 

severozápadně od Staňkovic, známé jako Bílá skála, významné naleziště teplomilných 

druhů hmyzu (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Stroupeč jsou jižní stráně severně od Stroupče na okraji údolí 

řeky Ohře, s vrstvou písečných a jílových sedimentů a patří mezi nejvýznamnější 

lokalitu teplomilných druhů hmyzu na Žatecku (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Travertinová kupa je výchoz uhelných jílů na jihovýchodním 

okraji Tuchořic, celoevropsky významné paleontologické naleziště třetihorních savců    

a měkkýšů (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

Přírodní památka Žatec, nacházející se severně od nádraží v Žatci, jsou jižní 

stráně, které byly v novověku využívané jako vinice. Lokalita vzácných druhů 

teplomilného hmyzu (NATURA LAUNENSIS, 1994). 

 

 

2.2 Geomorfologická charakteristika 

Dle geomorfologického členění (DEMEK a kol., 1987), leží okres Louny na 

rozhraní tří geomorfologických celků Českého masívu – České tabule, Poberounské 

soustavy a Krušnohorské soustavy. Do České tabule patří Dolnooharská tabule, která 

zahrnuje údolí Ohře od východní hranice okresu Louny až po Postoloprty.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hru%C5%A1ti%C4%8Dka_prost%C5%99edn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/lounsko-a-zatecko/1990-stankovice/
http://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/lounsko-a-zatecko/1017-zatec/
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Pod Poberounskou soustavu spadá Rakovnická pahorkatina a hřeben Džbánu 

v jižní části okresu Louny (HOUDA, 1969). 

Krušnohorská soustava leží v severní části okresu, patří sem svahy sopečného 

Českého středohoří, jižní výběžek Mostecké pánve, která zasahuje až k Žatci a podhůří 

Doupovských hor na západě okresu.  

Žatecko je tedy součástí Krušnohorské soustavy, patří do Podkrušnohorské 

oblasti, leží v Mostecké pánvi a spadá do Žatecké pánve. Součástí Žatecké pánve jsou 

Čeradická plošina, Pětipeská kotlina, Měcholupský úval, Libočanský úval, Blažimská 

plošina a Počeradský úval (HOŠEK, 1999). 

Žatecká pánev je na západě ohraničena Doupovskými horami, na jihu 

Rakovnickou pahorkatinou a z jihovýchodní strany se zdvihá masív Džbánu. 

Východním směrem se Žatecká pánev široce rozevírá do Dolnooharské tabule.  

Území představuje širokou, mírně zvlněnou rovinu místy s izolovanými 

vulkanickými vrchy na přechodu do Českého Středohoří, jinde narušenou hlubokými 

zářezy vodotečí s příkrými svahy. Převládá plochý a mírně zvlněný nížinný                    

a pahorkatinný terén, porušený jen úvaly nebo zářezy protékajících vodních toků. 

Průměrná nadmořská výška dosahuje 250 metrů nad mořem. 

 

2.3 Geologická charakteristika 

Žatecko se nachází v severozápadní části České republiky, v okrese Louny. Toto 

území je součástí Českého masívu.  

Český masív je v podstatě troskou prvohorního variského (hercynského) pohoří, 

které se v Evropě vytvořilo jako důsledek kolize kontinentálních desek staré pevniny 

Gondwany na jihu a Baltiky na severu, a to hlavně během karbonu. Jednotlivé segmenty 

variského horstva vystupují dnes v Evropě na povrch jako izolované masívy a kry, na 

povrchu vzájemně oddělené pokryvem mladších sedimentů, v hloubce však spolu 

související. Vnitřní stavba Českého masívu je bloková a velmi složitá. Vedle jednotek 

postižených variskou orogenezí jsou v něm zastoupeny celky starší, zvrásněné již před 

prvohorami, zejména při procesech kadomského vrásnění na konci proterozoika. 
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Variské vrásnění zformovalo starší i mladší jednotky do pevného celku, který již 

později vrásněn nebyl. Při mohutném alpínském vrásnění v Evropě působil Český 

masív jako pevný „vlnolam“, kolem kterého se ohýbaly struktury Alp a Karpat. 

Nicméně Český masív byl jako celek ovlivněn procesy alpínské orogeneze ve formě 

vzniku riftových struktur (např. ohárecký rift, domažlicko-tachovský příkop) a následně 

sedimetačních pánví (např. chebská, sokolovská, mostecká a žitavská pánev) včetně 

mohutných projevů vulkanické činnosti a vzniku tzv. neovulkanitů (např. Doupovské 

hory, České středohoří) (VÁNĚ, 1999). 

 Základem hlubokého podloží Žatecka je krystalinický fundament, který přísluší 

k svrchnímu proterozoiku a jeho stáří je nejméně 500 milionů let a regionálně 

geologicky náleží ke středočeské oblasti (bohemikum). Ve slabě metamorfovaných 

horninách svrchního proterozoika tohoto regionu lze rozlišit struktury dvou vrásových 

pásem. První leží v linii Žatec – Žlutice (pásmo slezsko-tepelské) a druhé 

barrandienské, jehož strukturami jsou fylitické břidlice a dvojslídné svory, které 

vystupují nepatrně v okolí Lubence. Produktem kadomské orogeneze je také granitový 

masív, označován jako lounský pluton (část čistecko-jesenický pluton). 

Permokarbonské sedimenty vystupují na povrch na Jesenicku, v okolí Lubence a na 

Džbánu. Ve svrchním karbonu docházelo v důsledku tektonických pohybů a vulkanické 

činnosti (variská orogeneze) k vytváření sedimentačních pánví a ukládání sedimentů 

(kladenské, týnecké, slánské a líňské souvrství). Obecně litologicky lze sedimenty 

charakterizovat jako různě šedé a červené jílovce, písčité jílovce, žáruvzdorné tufitické 

jílovce (brousky), pískovce s arkozovými slepenci a podřízeně se vyskytují i sloje 

černého uhlí (kladenské a slánské souvrství). Sedimenty permokarbonu povrchově 

vytvářejí několik pásem ležící diskordantně na proterozoickém tj. pás Rynholce, Ruda, 

Rakovník, Lubná, Oráčov (kladenské souvrství), pás Lužná, Lišany, Krupá, Mutějovice 

až Řevníčov (týnecké souvrství), pás v okolí Džbánu a Roviny a okolí Kněževsi            

a Chrášťan (slánské souvrství), a pás výchozů u Kalivod, Kroučova, Hředle, Kounova    

a Janova (líňské souvrství) (VÁNĚ, 1999). 

V období druhohor, přibližně před 100 miliony lety (útvar křída, stupeň 

cenoman), dochází ve velké části Evropy včetně našeho území k jedné z největších 

mořských transgresí, k postupnému zaplavování Českého masívu mělkým mořem. 
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Pozůstatkem moře jsou usazeniny mořského dna, nazývané Česká křídová pánev. 

Sedimenty v křídovém útvaru vznikaly na celém území okresu Louny.  V České křídové 

pánvi se nejprve vytvořily sladkovodní sedimentární bazény, označované jako 

sladkovodní cenoman, jehož vrstvy tvoří litologicky rozmanité sedimenty. Nejstaršími 

křídovými sedimenty na Žatecku jsou slepence a pískovce fluviálního původu. Cennou 

součástí tohoto souvrství, které má název perucko-korycanské, jsou žáruvzdorné 

kaolinické jílovce. Ve vrstvách cenomanských jílovců lze na Žatecku a Lounsku dodnes 

nalézt otisky unikátní cenomanské flóry. Ze složení nalezených rostlinných pozůstatků, 

pylu a spor lze soudit, že prostředí Čech bylo ve svrchní křídě ovládáno subtropickým 

až tropickým přímořským podnebím (VÁNĚ, 1999). 

Další, spodnoturskou jednotkou, je bělohorské souvrství, kde se nacházejí vrstvy 

jílovců, prachovce a slínovce s příměsí křemitých jehlic živočišných hub (Porifera) - 

spongií (sedimenty jsou známé jako tzv. opuky). Tyto slínovce byly v minulosti 

oblíbeným stavebním kamenem v Poohří a celém širokém okolí. V druhohorních 

sedimentech byly nalezeny nejen otisky menších živočichů, např. mořských hlavonožců 

(amonitů), ostnokožců a dalších měkkýšů, ale i pozůstatky žraloků a plazů. Křídová 

mořská sedimentace pokračovala ve středním turonu, vznikem jizerského souvrství 

s vápenitým jílovcem a slínovcem. Svrchnoturonské souvrství obsahuje převážně 

slínovce a jílovité vápence (VÁNĚ, 1999). 

Po ústupu moře, během paleogénu a neogénu, se stalo toto území zkoumané 

oblasti opět souší, na níž se později vytvořil systém podkrušnohorských sladkovodních 

pánví s mohutnou tvorbou slojí hnědého uhlí, doprovázenou vulkanickou činností 

v oblasti Doupovských hor a Českého středohoří. Nejstaršími horninami vulkanického 

komplexu jsou tufy a tufity, vulkanogenní jíly, místy diatomity, vápence a fosilní půdní 

horizonty se zuhelnatělými rostlinnými zbytky (střezovské souvrství). Na Podbořansku 

vzniká v nadloží permokarbonských a křídových souvrství kaolin, který má značné 

hospodářské využití.     

 Kaolinizace proběhla jednak při samotném zvětrávání permokarbonských 

hornin, jednak po uložení zvětralin (rozkladem živců). V miocénu (spodní neogén) 

vzniká mostecké souvrství. Jde o sedimentární formaci, jejíž vznik je spjat 

s tektonickým vývojem prostoru oháreckého riftu. Rozpínání v zemské kůře způsobilo 
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prohlubování centrální části podkrušnohorské oblasti a vyzdvihování periferních částí, 

takže pánevní prostor se zaplňoval materiálem splachovaným z oblasti Krušných hor     

a hrásťové struktury Českého středohoří. Právě tato pánev byla zásobována                     

i ze vzdálenějších zdrojů, přes území okresu Louny vedly říční toky dotující miocenní 

pánev materiálem z území čistecko-jesenického masívu a barrandienské oblasti (tzv. pás 

hlavačovských štěrkopísků). Díky tomu vznikla na okraji mostecké pánve žatecká         

a později i bílinská delta. Produktem počáteční fáze vývoje pánve je tzv. podložní 

souvrství, tj. bazální část mosteckého souvrství (duchcovský člen). Tvoří se komplexy 

písků a jílů budující postupně deltové těleso žatecké a současně se zaplňují menší 

izolované pánvičky, z nichž nejcennější se nalézá v prostoru Tuchořic a Lipna. Tato 

pánvička je vyplňována sladkovodními vápenci s neobyčejně bohatým 

paleontologickýcm materiálem a patří mezi nejcennější lokality svého druhu ve střední 

Evropě. Koncem mladších třetihor je již pánevní prostor v Podkrušnohoří tektonicky 

stabilizován a jezerní sedimentace probíhá v okrajové části Mostecka. Na území okresu 

Louny zasahuje řeka Ohře, jejíž tok zásadně změnil směr. Z tohoto období jsou 

zachovány nejstarší říční terasy Ohře, které jsou tvořeny písčitými štěrky (VÁNĚ, 

1999). 

Pro čtvrtohory (pleistocén) je příznačné střídání řady výrazných klimatických 

výkyvů, dob ledových s teplejšími dobami meziledovými. Na sever od nás a v Alpách 

vznikaly mohutné ledovce, které střídavě postupovaly nebo ustupovaly. Na severu 

Evropy dosahovaly ledovcové masy tisícimetrových mocností a vázaly na sebe 

ohromná množství zmrzlé vody, což způsobilo pokles hladiny moří až o 65 metrů. 

Výrazně ovlivnily hranice moří a souší a tím propojení zemí a kontinentů. Severský 

pevninský ledovec dosahoval ke Krušným horám a dnešní podobu Podkrušnohoří          

a Poohří vytvořily přírodní procesy po ústupu ledovce. Toto období znamenalo pro 

území okresu Louny vyvrcholení modelace reliéfu, zejména geologickou činností 

říčních toků. Dotváří se říční síť, prohlubují údolí na severních svazích Džbánu, tvoří se 

složitá soustava akumulačních teras Ohře a ukládají se vrstvy sedimentů, svahových 

uloženin a říčních náplavů. Plošně nejrozsáhlejší a nejmocnější jsou štěrkové terasy 

Ohře, místy pokryté vrstvami spraší. Říční tok Ohře začal měnit svůj směr. Nejprve se 

na území okresu Louny vyskytoval v linii od Stroupče po Velemyšleves a došlo 
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k uložení nejstarších teras pliocénního stáří. V tu dobu se řeka Ohře vlévala do Labe 

v místech dnešního Ústí nad Labem. Ve středním pleistocénu vznikají další terasy, Ohře 

opouští svůj severní směr a vlévá se do Labe u Litoměřic (VÁNĚ, 1999). 

Na závěr pleistocénu vzniká mradická terasa a štěrková terasa dnešního údolí 

Ohře, která se vytváří i v holocénu. Holocénní jsou nakonec nivní sedimenty, převážně 

písky a písčité hlíny. Řeka ve svém dolním toku vytváří meandry, překládá stále své 

koryto a vznikají opuštěná říční ramena s převahou hlinitých sedimentů. V průběhu 

čtvrtohor se vytváří také místně významné svahové uloženiny. Je to například pod 

erozními hranami džbánských údolí, v prostoru sesuvných území na prudkých svazích 

pod hranami terasových stupňů na Žatecku a v Českém středohoří. Geologický vývoj 

v současné době pokračuje zahlubováním říčních toků a jejich překládáním, vznikem 

deluviálních sedimentů a samozřejmě průběhem zvětrávacích pochodů (VÁNĚ, 1999). 

 

2.4 Léčivé rostliny  

Již odedávna znali lidé léčivé vlastnosti bylin. Vědomosti o nich se předávali 

buď ústně, nebo přecházely z generace na generaci ve formě ilustrovaných herbářů. 

Rostliny, či jejich jednotlivé části byly vždy významnou složkou léčivých přípravků. 

Také dnešní medicína hojně využívá drogy, ať už v klasické podobě, nebo různě 

chemicky upravené. Léčivky a přípravky z nich vyrobené však mohou nejen léčit          

a pomáhat, ale při nesprávném použití i škodit. Proto je nutné zacházet s nimi opatrně. 

Nejsou to žádné zázračné prostředky, jimiž lze vyléčit a napravit všechno (HLAVA, 

STARÝ, POSPÍŠIL, 1987). 

 Léčivými rostlinami se rozumí plané i pěstované rostliny, které obsahují 

terapeuticky účinné látky používané v medicíně, léčitelství nebo v kosmetice                

či potravinářství.  
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2.4.1 Látky obsažené v léčivých rostlinách 

Účinné látky v rostlinách lze rozdělit do dvou skupin, a to na produkty 

primárního metabolismu (nezbytné pro rostlinu samotnou, jsou zastoupeny látkami 

energetickými a stavebními, bez nichž rostlina zahyne) a produkty sekundárního 

metabolismu (v případě jejich nedostatku nebo nepřítomnosti rostlina nestrádá               

a nehyne) (TOMČÍKOVÁ,1999). 

a) Mezi produkty primárního metabolismu patří cukry. Jsou to monosacharidy 

(používají se jako korigens chuti), oligosacharidy (používají se jako sladidla nebo jako 

posilující léky v rekonvalescenci), polysacharidy (využívají se jako pomocné látky při 

přípravě zásypů, past, tablet), dextrany (používají se jako náhrada krevní plazmy a při 

léčení některých anémií), fruktozany (jsou látky rezervní – inulín), slizy, klovatiny        

a slizové drogy (mají význam ochranný, proti mechanickému a chemickému dráždění 

sliznice při zánětech). Další produkty primárního metabolismu jsou organické kyseliny 

(v rostlinách jsou buď volné nebo vázané ve formě solí, esterů nebo laktonů, např. 

kyselina jablečná), které ovlivňují vstřebávání jiných látek, usměrňují peristaltiku, 

působí proti zácpě, otylosti, kožním chorobám. Dále mastné kyseliny, oleje a tuky, 

aminokyseliny, peptidy, bílkoviny a enzymy (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

b) Produkty sekundárního metabolismu jsou alkaloidy, glykosidy, saponiny, 

silice, třísloviny, hořčiny, balzámy a pryskyřice a vitaminy. 

Alkaloidy jsou přírodní dusíkaté látky, ve vodě málo rozpustné, bez barvy           

a zápachu, mají silné farmakologické a toxické účinky, nejvíce alkaloidů se vyskytuje 

v semenech, kůře, kořenech a listech, většina je pro člověka jedovatá (morfin, chinin, 

nikotin, strychnin, atropin aj.). Mohou se užívat pouze v malých dávkách (JANČA, 

ZENTRICH, 1994). 

Glykosidy jsou přírodní organické sloučeniny obsahující cukernou a necukernou 

složku, jsou rozpustné ve vodě i v alkoholu, jsou to látky hořké, zpravidla jedovaté, 

vyskytující se v rostlině jako látky zásobní a ochranné (např. amygdalin v mandlích). 

V terapii mají antirevmatické účinky, podporují srdeční činnost, působní močopudně      

a také projímavě (JANČA, ZENTRICH, 1994). 



22 

 

Saponiny jsou glykosidické organické látky, které po přidání vody pění. Jsou 

jedovaté pro teplokrevné živočichy i ryby. Působí podobně jako krevní jedy (vyvolávají 

hemolýzu červených krvinek). Používají se v terapii horních cest dýchacích, neboť 

usnadňují vykašlávání, dále jako močopudná léčiva s desinfekčním působením. 

Významně působí také při léčení mykóz (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Silice jsou aromatické, těkavé a ve vodě nerozpustné látky zvané též éterické 

oleje.  Často jsou využívány v kosmetice (květy růže). Užití v terapii je rozsáhlé, 

používají se k léčení chorob horních cest dýchacích, jako diuretika, močová                   

a urogenitální antiseptika, využívají se k dezinfekci ústní dutiny a v neposlední řadě 

jako koření (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Třísloviny jsou látky obsažené ve všech rostlinných částech, jsou rozpustné       

ve vodě i v lihu. Se svými adstringentními účinky zastavují krvácení, urychlují hojení    

a pomáhají vzniku nových tkání. Těchto vlastností se využívá při léčení hemoroidů, 

omrzlin, drobných popálenin a jako kloktadlo při zánětech v dutině ústní. Velké 

množství těchto látek je obsaženo v rostlinách čeledi růžovitých. Vysoké dávky však 

mohou vyvolat dávení a poškodit sliznici (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Hořčiny jsou hořké látky s blahodárným účinkem na činnost trávicího systému. 

Zvyšují sekreci žaludečních a žlučníkových šťáv a podporují trávení. Užívají se jako 

tinktury a výtažky (JANČA, ZENTRICH, 1994). 

Balzámy a pryskyřice jsou látky podobné silicím, pro rostlinu mají ochranný 

význam. Balzámy mají medovitou konzistenci, pryskyřice jsou tuhé a nerozpustné        

ve vodě. Využívají se jejich fyzikální vlastnosti, např. k výrobě náplastí, k potahování 

tablet apod. Značné využití je v zubní protetice (JANČA, ZENTRICH, 1994, 

TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Vitaminy jsou různorodé sloučeniny životně důležitých látek, které si tělo neumí 

samo vyrobit, proto se musí přijímat v potravě. Vznikají také jako produkty 

sekundárního metabolismu rostlin. Vitaminy se rozdělují na rozpustné ve vodě (vitamin 

C) a rozpustné v tucích (např. vitamin A, D, E, K). Obsah vitaminů je v jednotlivých 

rostlinách rozdílný. Velkým zdrojem vitaminu C je šípek, jeřabina a všechny ovocné 

stromy z čeledi Rosaceae (JANČA, ZENTRICH, 1994). 
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2.4.2 Užívané části rostlin 

Léčivé látky mohou být obsažené v celé rostlině, nejčastěji však v některých 

jejich částech. Sbíráme tedy ty části rostliny, ve kterých je léčivých látek nejvíce. 

Z nadzemních částí je to například nať (herba), list (folium), květ (flos), dřevo (lignum), 

plod (fructus) nebo semeno (semen), z podzemních částí se sbírá kořen (radix), oddenek 

(rhizoma), cibule (bulbus) a hlíza (tuber). 

Nejpříznivějším obdobním pro sběr nadzemních části rostlin (květu a stonku), je 

suché slunečné období v počátku květu z důvodu intenzivní fotosyntézy a s ní 

související tvorby sekundárních produktů, pozdějším sběrem kvalita drogy postupně 

klesá. Naopak podzim a předjaří jsou vhodná období pro sběr kořenů, protože v této 

době prochází rostlina obdobím vegetačního klidu. Listy je možné sbírat během celého 

vegetačního období.  Cibulky se sbírají až po odkvětu rostliny a ovadnutí nadzemní 

části. Hlízy se sklízí během květu brzy ráno nebo večer, semena a plody po dozrání. 

Kůra se získává za vlhkého počasí, nejlépe z mladých jedinců (HLAVA, STARÝ, 

POSPÍŠIL, 1987). 

 

2.4.3 Nejčastější lékové formy 

Léčivou rostlinu lze použít buď čerstvou, nebo sušenou. Sušená, upravená léčivá 

rostlina nebo její část se nazývá droga. Nejčastější lékovou formou, kterou si lidé          

v běžných podmínkách z léčivých rostlin připravují, jsou čaje (nálev, odvar, macerát).  

Nálev je výluh připravovaný za tepla. Droga se zalije vařící vodou, přikryje        

a nechá stát na teplém místě 15-20 minut. Tímto způsobem se připravují drogy siličné. 

Odvar je výluh připravovaný 10-15 minutovým povařením drogy. Po té se odvar 

nechá stát asi 15 minut. Takto se připravují výluhy z tvrdých částí rostliny, např.          

ze dřeva, kůry a kořene. Nesmí se tímto způsobem připravovat drogy obsahující silice. 

Macerát je výluh připravovaný za obyčejné teploty. Droga se přelije šálkem 

vody a nechá se za občasného promíchávání stát 3-12 hodin. Takto se připravují drogy, 

které by se za vyšší teploty znehodnotily (např. látky obsahující sliz). 
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Tinktury jsou výluhy z  rostlinných částí připravované extrakcí s lihem různé 

koncentrace. Týden až 14 dní se nechá louhovat a jednou denně se roztok protřepe. 

Poslední den se roztok přefiltruje a uchovává se v tmavé lahvi v chladu. Dávkuje se po 

kapkách. 

K dalším přípravkům z léčivých rostlin patří například léčivé sirupy, to jsou 

koncentrované roztoky cukrů ve výluzích ze sušených rostlin. Mohou se připravovat      

za tepla i za studena. Mezi další přípravky patří léčivá vína, masti, obklady, léčivé oleje 

apod. (TOMČÍKOVÁ, 1999).  

 

2.4.4 Sběr, sušení a skladování léčivých rostlin 

Byliny se sbírají za suchého dne, v době, kdy jsou na vrcholu zralosti                  

a koncentrace účinných látek je nejvyšší. Při sběru je třeba vybírat zdravé exempláře 

rostlin, které nejsou poškozené chorobami ani škůdci. Také není vhodné sbírat byliny 

v blízkosti silnic, železnic a průmyslových podniků nebo stájí s vysokou koncentrací 

zvířat. Sbírané rostliny se nesmí dávat do igelitových sáčků a jiných nevhodných 

umělohmotných nádob, aby nedošlo k jejich zapaření, zplesnivění či jinému 

znehodnocení. Velmi důležité je dbát na to, aby nedošlo k vyhubení některého druhu 

rostliny, to znamená zanechat na stanovišti dostatečné množství jedinců sbíraného 

druhu. Také nesbíráme chráněné druhy rostlin (Zákon č. 114 z r. 1992 Sb.). 

Prvním předpokladem získání kvalitní drogy je dodržení doby sběru léčivých 

rostlin, která se u jednotlivých rostlin liší a také správná konzervace. Nejčastější 

konzervace je sušení, které zamezí rozkladným procesům probíhajícím v odtržené části 

rostliny. 

Správné sušení a skladování ovlivňuje kvalitu i léčivé účinky rostliny. Optimální 

teplota sušení je 30 - 50°C. Usušené rostliny by se měly skladovat v uzavřených 

tmavých nádobách, nejlépe skleněných, které by měly být umístěné v chladnější, tmavé 

a suché místnosti. Dlouhodobým skladováním léčivé látky ztrácejí na své účinnosti, 

proto by se měly spotřebovat nejdéle do dvou let. 
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3 RVP a analýza učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) je 

jedním z pedagogicko-vládních dokumentů vycházející z Národního programu rozvoje 

vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy). Dle zákona č. 561/2004 Sb. vymezuje RVP ZV 

povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, který je závazný pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, tvorbu a posuzování 

učebnic a učebních textů. 

Dále RVP ZV stanovuje cíle (např. rozvíjení schopnosti spolupracovat, 

respektovat práci vlastní i druhých, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, …), 

vymezuje klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní), které by měli žáci ovládat při řádném ukončení základního 

vzdělání, vymezuje vzdělávací oblasti (Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její 

aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, 

Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce)                  

a průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní, výchova, 

Mediální výchova a Environmentální výchova).  

Žák by si měl v průběhu základního vzdělání osvojit základní vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro rozvoj osobnosti a začlenění se 

do společnosti. 

RVP ZV je dokument, který školám vymezuje oblasti, rámce, v nichž si škola 

může vytvořit svůj vzdělávací program tak, aby byl maximálně přizpůsoben 

specifickým potřebám konkrétní školy. 

Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se 

uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda (Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis) 

zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům 
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prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. 

Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání součastných technologií 

a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, 

jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém 

poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 

živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření 

otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení                 

a logického uvažování (RVP ZV, 2007). 

Téma léčivé rostliny z čeledi Rosaceae lze zařadit dle RVP ZV(2007)               

do vzdělávacího obsahu Biologie rostlin, do učiva systém rostlin a také význam rostlin       

a jejich ochrana. 

 

 

3.1 Analýza učebnic přírodopisu ZŠ 

Ve své práci jsem analyzovala vybrané učebnice na výuku přírodopisu na 2. 

stupni ZŠ z hlediska zastoupení léčivých rostlin z čeledi Rosaceae. Použila jsem 

učebnice vydané těmito nakladatelstvími:  

Nakladatelství FRAUS, FORTUNA, SPN, SCIENTIA, PRODOS. 

V učebnicích jsem vyhledávala léčivé rostliny z čeledi Rosaceae, stranu             

v učebnici, fotografii, obrázek či název rostliny uvedený v textu učebnice (název 

rostliny jsem do tabulek zapisovala ve shodném znění s učebnicí). Nalezené informace 

jsem zpracovala do tabulek s názvem:  

Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae - viz tabulky 1-7. 
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1) Nakladatelství FRAUS 

ČABRADOVÁ, V. a kol. Přírodopis 7. Plzeň: FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4.  

Tabulka 1. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (ČABRADOVÁ, 2005) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

78 třešeň, jablko, hruška   

79           maliník          

jahodník obecný 

  

94 růže šípková růže šípková růže šípková 

95 broskvoň  obecná 

slivoň  švestka              

meruňka obecná 

třešeň ptačí     

krvavec toten  

mochna husí 

 jahodník obecný 

kontryhel obecný       

krvavec toten    

mochna husí           

hrušeň domácí      

mandloň obecná 

114   hloh obecný 

115   hloh obecný 

120   trnka obecná                       

hloh obecný            

růže šípková 

121   mochna plazivá 

 

Tato učebnice je tvořena podle Standardu základního vzdělání. Na začátku 

učebnice je obsah s jednotlivými tematickými celky a také průvodce pro práci 

s učebnicí. V učebnici jsou kromě textu úkoly, nad kterými se mají žáci zamyslet, 

obrázky a také informace z jiných předmětů. Po stranách jsou lišty s informacemi, 

zajímavostmi, náměty a upozorněními. 

Za každým tématem je zvýrazněné shrnutí, tedy to co je z kapitoly nejdůležitější. 

Jako poslední jsou v kapitole otázky a úkoly, které by měl žák po probraném učivu 

zvládnout. V učebnici jsou speciální symboly, např. kladívko v rámečku, které 

představuje nějaký praktický úkol, šipka v rámečku, která ukazuje na nějakou 

zajímavost, brýle v rámečku, které vedou k zamyšlení, vykřičník v rámečku, který 

znamená upozornění apod. Na konci učebnice je rejstřík použitých pojmů. 
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Botanická část učebnice je rozdělena na několik kapitol. První kapitola 

pojednává o systému rostlin, další o přechodu rostlin na souš a dále navazují výtrusné 

rostliny (mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny), poté nahosemenné                       

a krytosemenné rostliny. Ty jsou systematicky rozdělené do čeledí, u každé čeledi je její 

popis, zástupci, chráněné, jedovaté a léčivé druhy, hospodářsky významné druhy apod. 

U čeledi Rosaceae je poukázáno na šípky bohaté na vitamin C, využití léčivých rostlin 

(řepík lékařský), obrázky léčivek a ovocné dřeviny. Jsou zde vysvětleny pojmy malvice, 

peckovice, souplodí nažek, peckoviček. 

Ostatní čeledi jsou zpracovány obdobně. Zajímavá je kapitola Cizokrajné 

rostliny, jsou zde popsány rostliny, ze kterých jsou využívány plody nebo části rostlin 

jako koření (např. pepřovník, čajovník, kávovník apod.) 

 

2) Nakladatelství FORTUNA 

KVASNIČKOVÁ, D. a kol. Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy a nižší 

ročníky víceletých gymnázií, Praha: FORTUNA, 1993, ISBN 80-7168-088-5 

Tabulka 2. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (KVASNIČKOVÁ, 1993) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

31  jahodník obecný  

32  ostružník maliník 

ostružník křovitý 

 

35  jeřáb obecný  

104   hloh                                        

trnka                        

růže 

105  hloh obecný         

trnka obecná            

růže šípková 

 

 

Tato učebnice je zpracována podle osnov vzdělávacího programu Základní 

škola. Na začátku učebnice je struční obsah, na konci třídění organismů. Učebnice je 

rozdělena do několika celků (Poznáváme přírodu, Lesní společenstva, Voda a její okolí, 
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Společenstva luk, pastvin a polí, Příroda našeho okolí). Laboratorní práce jsou umístěny 

v textu průběžně a jsou zvýrazněny v barevném rámečku. Důležité pojmy, které by si 

žáci měli zapamatovat, jsou v textu vyznačeny tučným písmem. Otázky a úkoly jsou 

odlišeny kurzívou a v každé kapitole se nacházejí ekologické odstavce vyznačené 

nadpisem PAMATUJ! Struktura této učebnice je vypracována je vypracována jiným 

způsobem než většina používaných učebnic, má více ekologický charakter. O rostlinách 

z čeledi Rosaceae je pojednáváno v kapitole Lesní společenstva, v souvislosti 

s chráněnými rostlinami a ochranou rostlin, nikoliv z pohledu léčivek. Další zmínka       

o růžovitých rostlinách je v kapitole Společenstva luk, pastvin a polí, opět u nich není 

zmíněn jejich léčivý účinek. 

 

KVASNIČKOVÁ, D. a kol. Ekologický přírodopis 1. část– pro 7. ročník základní školy 

a nižší ročníky víceletých gymnázií, Praha: FORTUNA, 1994, ISBN 80-7168-160-1 

Tabulka 3. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (KVASNIČKOVÁ, 1994) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

15  hruška, jablko, 

švestka, jahoda, 

broskev 

 

17 jabloň   

39   růže šípková 

40  mochna husí  

42  růže šípková  

 

KVASNIČKOVÁ, D. a kol. Ekologický přírodopis 2. část– pro 7. ročník základní školy 

a nižší ročníky víceletých gymnázií, Praha: FORTUNA, 1995, ISBN 80-7168-222-5 

Tabulka 4. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (KVASNIČKOVÁ, 1995) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

28 jahodník obecný   
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Tato učebnice je zpracována stejně jako předchozí, je rozdělena do čtyř celků 

(Okolí lidských sídel, Lidská sídla, Cizokrajné ekosystémy a Ochrana rozmanitosti 

přírody). V kapitole „Okolí lidských sídel“ jsou rámci rostlin sadů a ovocných zahrad 

zmíněny ovocné stromy z čeledi růžovitých a otázky na názvy jejich plodů. Dále 

v souvislosti s rostlinami na okrajích cest a rumišť je pojednání o rostlinách s léčivými 

účinky a jaké části rostlin se sbírají pro přípravu čajů (růže šípková). 

 

3) Nakladatelství SPN 

ČERNÍK, V. a kol. Přírodopis 2 – Zoologie a botanika pro 7. ročník základní školy 

Praha: SPN, 1999, ISNB 80-7235-069-2 

Tabulka 5. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (ČERNÍK, 1999) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

82   jahodník 

84   třešeň 

86   jablko, hruška, třešeň, 

švestka, meruňka 

87  meruňka, jablko  

90  jahodník obecný    

růže šípková, jeřáb 

 

91  hloh obecný                   

slivoň trnka        

meruňka, broskev 

růže šípková    

jahodník obecný    

jabloň, hrušeň, jeřáb,  

třešeň, višeň, švestka, 

bluma, meruňka, 

broskvoň 

92  mochna husí  

kontryhel obecný  

řepík lékařský 

růže, maliníky, 

ostružiny, slivoň trnka, 

mochna husí,  

kontryhel obecný   

řepík lékařský         

hloh obecný 

 

Učebnice je zpracována podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. Na 

začátku učebnice je předmluva a slovo úvodem, na konci učebnice je obsah a přehled 

základních systematických jednotek kmene strunatců a rostlin. Učebnice je rozdělena do 
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více kapitol, které jsou dále rozčleněny na základní kapitoly a podkapitoly (kmen, 

podkmen, třída, podtřída, řád, podřád). Důležité pojmy jsou v textu zvýrazněny tučným 

písmem, text je doprovázen odpovídajícími obrázky a fotografiemi a odpovídá úrovni 

dětí středního věku. V kapitolách nalezneme úkoly pro žáky, text je psán kurzívou.      

Na konci kapitol je shrnutí vytištěné tučným písmem. 

O růžovitých rostlinách je psáno v souvislosti s vegetativním rozmnožováním 

rostlin (jahodník), se stavbou květu (třešeň), s plody (jablko, hruška, jeřabina, třešeň, 

švestka, meruňka) a v samostatné kapitole čeledi růžovitých. V této kapitole jsou 

popsány znaky růžovitých rostlin, doprovázené obrázky květenství a plodů a také 

hospodářský význam této čeledi. Naleznou se zde okrasné rostliny (růže), planě rostoucí 

maliníky a ostružiníky, pro užitek pěstované ovocné stromy a také léčivé rostliny.        

Je zde popis sběru hlohu obecného. 

 

4) Nakladatelství SCIENTIA 

DOBRORUKA, L. J. a kol. Přírodopis II. Praha: SCIENTIA, 1998, ISBN 80-7183-

134-4 

Tabulka 6. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (DOBRORUKA, 1998) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

108 maliník                

ostružiník 

růže šípková hloh obecný           

jeřáb ptačí 

109  maliník, ostružiník řepík lékařský 

134 jahodník   

 

Tato učebnice klade důraz na věcnou správnost a přehlednost látky. Na začátku 

učebnice se nachází obsah, na konci učebnice laboratorní práce, otázky a úkoly jako 

opakování. Jednotlivé části jsou rozděleny do podkapitol a ty jsou sdruženy do celků. 

V textu je mnoho obrázků, schémat a tabulek a důležité informace jsou zvýrazněny 

tučným písmem. Části, které doplňují nebo rozšiřují školní osnovy, jsou označeny 

šipkami. Na začátku každé kapitoly je velký nadpis s obrázkem a mottem či zajímavým 

motivačním textem. Každá kapitola je odlišená okrajovou lištou jiné barvy. 
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Učebnice je rozdělena na dvě části, zoologickou a botanickou (Zeleň na Zemi, 

Části rostlinného těla, Nahosemenné rostliny, Krytosemenné rostliny dvouděložné         

a jednoděložné, Rostliny a lidé). V části botanické je v rámci jednotlivých čeledí 

popsáno mnoho léčivých rostlin. V souvislosti s růžovitými rostlinami je zde zmínka     

o růži šípkové, maliníku a ostružiníku, jahodníku, hlohu obecném a řepíku lékařském. 

Zajímavá je podkapitola, která se zabývá přímo léčivými rostlinami, jejich 

sběrem, sušením a skladováním. Léčivky jsou v této kapitole dělené podle části rostliny, 

která se využívá pro své léčivé účinky. 

 

5) Nakladatelství PRODOS 

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

015-6 

Tabulka 7. Zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae (JURČÁK, FRONĚK, 1998) 

strana foto obrázek název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

106 růže šípková  ostružiník          

maliník                 

 jeřáb 

107   jahodník         

kontryhel obecný   

řepík lékařský   

tužebník jilmový 

 

Učebnice je zpracována podle učebních osnov vzdělávacího programu Základní 

škola. Je rozdělena na velké tematické celky, které jsou rozděleny do podkapitol. Text 

učebnice je souvislý a srozumitelný, doprovázený obrázky, tabulkami a grafy. Důležité 

pojmy jsou zvýrazněny tučným písmem. V každé kapitole jsou otázky, které by měl žák 

umět zodpovědět, rozšiřující učivo je zvýrazněné a na konci každé kapitoly je rámeček 

s nadpisem „Pamatuj si“, ve které jsou shrnuty nejdůležitější informace. 

Učebnice je rozdělena do šesti kapitol (Vyšší rostliny I, II, III, Vyšší živočichové 

I,II a Příroda a její ohrožení). Na začátku učebnice je opakování minulého ročníku,      

na konci zjednodušený systém rostlin a živočichů a laboratorní práce. 
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V kapitole Vyšší rostliny III. jsou rozepsané jednotlivé čeledi. V čeledi 

růžovitých je zmíněna růže šípková, dále řepík lékařský, ostružiník, maliník, jeřáb, 

kontryhel obecný a tužebník jilmový. 

 

Z učebnic vydaných nakladatelstvími FRAUS, FORTUNA, SPN, SCIENTIA    

a PRODOS jsem sestavila výslednou tabulku četnosti uvedení rostlin na fotografii,      

na obrázku a v textu rostlin z čeledi Rosaceae – viz. tabulka 8. 

 

Tabulka 8. Výsledná tabulka zastoupení rostlin z čeledi Rosaceae v učebnicích vydaných 

nakladatelstvími FRAUS, FORTUNA, SPN, SCIENTIA a PRODOS 

 

Učebnice 

(nakladatelství) 

Počet 

fotografií 

rostlin 

nalezených 

v učebnici 

Počet 

obrázků 

rostlin 

nalezených 

v učebnici 

Název rostliny 

uvedený v textu 

učebnice 

Celková četnost 

uvedení rostlin 

v textu, na 

obrázku či 

fotografii v dané 

učebnici 

FRAUS,  7.r. 12 1 13 26 

FORTUNA,  6.r. 0 7 3 10 

FORTUNA, 7. r. 1 8 1 10 

SPN, 7.r. 0 12 27 39 

SCIENTIA, II. 3 3 3 9 

PRODOS, 7.r. 1 0 6 7 

 

V učebnicích, vydaných výše uvedenými nakladatelstvími, jsem nalezla celkem 

101 fotografií, obrázků či názvů růžovitých rostlin v textu. Nejvíce frekventovaná byla 

růže šípková (celkem 13x), jahodník obecný (celkem 10x) a hloh obecný (celkem 8x). 

Celkem bylo v těchto učebnicích uvedeno 21 druhů rostlin z čeledi Rosaceae. 

Z analýzy učebnic na výuku přírodopisu na 2. stupni ZŠ z hlediska zastoupení 

léčivých rostlin z čeledi Rosaceae vyplývá, že nečastěji byly dané rostliny citovány 

v textu či na obrázcích v učebnicích z nakladatelství SPN, pak FRAUS, následovala 

FORTUNA a SCIENTIA  a nejmenší zastoupení mělo nakladatelství PRODOS. 

Nejčastěji byly rostliny z čeledi Rosaceae zastoupeny v učebnici z nakladatelství 

SPN a FRAUS. V učebnicích z nakladatelství SPN převládaly obrázky kreslené (celkem 

12x) a v učebnici z nakladatelství FRAUS naopak fotografie (celkem 12x). Co se týče 
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uvedení názvu rostliny v textu učebnice, s naprostou převahou má největší zastoupení 

učebnice přírodopisu z nakladatelství SPN (celkem 27x).   

Z pohledu léčivých rostlin je zajímavá učebnice z nakladatelství SCIENTIA,    

ve které je přímo podkapitola zabývající se léčivými rostlinami, jejich sběrem, sušením 

a skladováním.  

Podle mého názoru, jsou nejpřehledněji uspořádaná fakta a informace, 

zajímavosti a kvalita textu v učebnici z nakladatelství FRAUS, přestože z pohledu 

zastoupení daných rostlin byla tato učebnice až na druhém místě. Velkým přínosem 

tohoto nakladatelství je také pracovní sešit, který je u jejich učebnic k dispozici.  
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4 Charakteristika čeledi Rosaceae  

 

4.1 Obecná charakteristika 

Rosaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu růžotvaré (Rosales).  

Rosales jsou rozsáhlým řádem zahrnujícím dřeviny a byliny s květy většinou 

oboupohlavnými, pětičetnými, s rozlišeným květním obalem, s mnoha tyčinkami nebo 

jen s dvěma či jedním kruhem tyčinek. Pestíků je buď více nebo jen jeden, se svrchními 

nebo spodními semeníky (ROSYPAL, 2003).                       

Čeleď Rosaceae zahrnuje přes 2500 druhů v přibližně 90 rodech.                       

Je kosmopolitně rozšířena, zástupci této čeledi se vyskytují po celém světě, s největší 

druhovou pestrostí v severním mírném pásu. V původní české květeně je zastoupeno 19 

rodů a přibližně 200 druhů. Nejvíce druhů tvoří ostružiníky, dále mochny, a růže. 

Z dřevin jsou na našem území nejčastější jabloně a hrušně pěstované v řadě kultivarů. 

Využití mají růžovité rostliny jako léčivky, z některých jsou získávány silice, jiné jako 

ovocné dřeviny (dřevo ovocných stromů má využití také v řezbářství) a také jako 

okrasné rostliny (SLAVÍK, 1992). 

Rostliny z čeledi Rosaceae jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny, keře a stromy    

s jednoduchými nebo složenými, nejčastěji střídavými listy, často s palisty. Květy jsou 

pravidelné, nejčastěji pětičetné s větším počtem tyčinek. V květu se někdy vyskytuje 

češule (hypanthium). Je to plochý, miskovitý či džbánkovitý útvar, který vznikl srůstem 

květního lůžka, báze květních obalů (kalich, koruna) a tyčinek. Češule může dužnatět    

a podílet se na plodu (šípek u růže, malvice u jabloně) nebo se na plodu nepodílí 

(mochna, kuklík). Semeníky jsou velmi mnohotvárné, svrchní až spodní, srostlé, volné 

nebo z či plodolistu. Plodem je peckovice, malvice, tobolka nebo souplodí měchýřku, 

nažek nebo peckoviček (KUBÁT, 2002).  

Čeleď Rosaceae lze rozdělit na čtyři podčeledi, a to růžové, mandloňové, 

jabloňové tavolníkové. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_dvoud%C4%9Blo%C5%BEn%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEotvar%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ezb%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodolist
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4.1.1 Charakteristika podčeledí a vybraných léčivých rostlin z čeledi 

Rosaceae 

1) Růžové (Rosoidae) jsou vytrvalé dřeviny i byliny, na dřevinách jsou často 

ostny. Listy mají jednoduché až složené, střídavé s palisty. Květy 4-6 četné, 

heterochlamydní, pravidelné, někdy je vyvinut i kalíšek, kališní lístky na bázi srostlé, 

korunní volné, květní lůžko vypouklé někdy češule (hypanthium). 

Tyčinek bývá 1 nebo 5 nebo mnoho, gyneceum apokarpní (pestík je z 1 

plodolistu), semeník svrchní. Plody jsou nažky (někdy v češuli – šípek), souplodí nažek 

(jahoda), souplodí peckoviček (malina) (KUBÁT, 2002).  

 

Vybrané druhy využívané jako léčivé rostliny: 

 

Růže šípková (Rosa canina) je bohatě větvený keř s mnoha trny, dorůstající do 

výše až 3 m.  Listy má složené, střídavé s palisty, květy jsou většinou jednotlivé, 

oboupohlavní, pětičetné s receptákulem. Tyčinek a pestíků je mnoho. Kvete od června 

do července. Plody jsou nažky uložené v dužnatém šípku. Je rozšířena téměř po celé 

Evropě, severní Africe a západní Asii. Byla zavlečena i do severní Ameriky. U nás roste 

podél cest, v příkopech, křovinách, na slunných stráních, u plotů apod. (TOMČÍKOVÁ, 

1999). 

V září a říjnu za suchého počasí se sbírají zdravé a tvrdé, sytě červené šípky. 

Tehdy mají nejvyšší obsah vitamínu C. Suší se při teplotě 30°C. Sušené při vyšších 

teplotách ztrácejí vitamín C i barvu. Správně usušené šípky jsou oranžové až tmavě 

červeno-hnědé. Droga se skladuje na suchém, studeném místě, ve tmě. Obsahové látky 

jsou vitamín C, B1,B2, provitamin A. 

Čaj ze šípků je vhodným posilňujícím prostředkem, jako zdroj vitaminů např. při 

jarní únavě, dlouhodobých a infekčních chorobách, nachlazeních a rekonvalescenci. 

Doporučuje se proti krvácivosti dásní, při hypovitaminóze vitaminu C (TOMČÍKOVÁ, 

1999). 
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Čaj se připravuje tak, že se dvě lžičky drcených šípků nechají hodinu louhovat    

v půl litru studené vody, potom se voda přivede do varu a znova se nechá 10 až 15 

minut louhovat. Slévá se přes husté nekovové sítko nebo tkaninu.  Při styku s kovem 

nebo při delším stání na světle se ztrácí vitamin C (JIRÁSEK, STARÝ, 1986). 

 

Jahodník obecný (Fragaria vesca) je vytrvalá, asi 15 cm vysoká bylina. Dlouze 

řapíkaté, trojčetné, zubaté listy tvoří přízemní růžici, z které vyrůstá přímá, v horní 

třetině větvená lodyha.  Květenství tvoří koncový řídký vrcholík. Květy jsou paprsčité, 

pětičetné, bílé barvy. Kalich je trojboký a pod ním se nachází kalíšek. Kvete od dubna 

do září. Plod je jahoda, což je souplodí nažek na povrchu dužnatého květního lůžka. 

Roste planě na osluněných stanovištích v lesích, na pasekách, loukách i na mezích 

(TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Sbírají se mladé listy z rostoucích rostlin v době květu. Suší se při teplotě do 

50°C. Obsahové látky jsou třísloviny, vitamin A, B, C, cukr, silice. V plodech je 

obsažen vitamin C. 

Nálev se používá při zánětech zažívacího traktu doprovázených průjmy. Dále má 

močopudné účinky. Využívá se při nemocích močových cest a ledvin. Příznivě působí 

na metabolizmus a krevní oběh (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Čaj připravujeme tak, že jednu polévkovou lžíci spaříme přibližně jednou větší 

sklenicí vařící vody a necháme 15 minut ustát. Po scezení přes čisté plátýnko můžeme 

dle chuti dosladit včelím medem. Čaj podáváme 4x denně při obtížích. 

 

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) je vytrvalá až 100 cm vysoká bylina. 

Lodyha je přímá, drsně chlupatá, jednoduchá. Listy vyrůstají v přízemní růžici a jsou 

přetrhovaně lichozpeřené, zubaté, na rubu šedé a chlupaté. Květy vyrůstají 

v jednoduchém klasovitém hroznu. Jsou žluté, oboupohlavní, pětičetné, krátce stopkaté. 

Rostlina kvete od června do září. Plodem je nažka. Roste na suchých místech většinou 

na vápencovém podkladě, ve světlých lesích a loukách. 
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K léčebným účelům se sbírá nať, krátce před rozkvětem a maximálně 5 mm 

silnými lodyhami. Suší se při teplotě 35°C. Obsahové látky jsou třísloviny, hořčiny, 

silice.  

Patří mezi velmi využívanou drogu a je součástí mnoha léčivých přípravků. 

Účinné látky působí protizánětlivě, žlučopudně a močopudně, používá se k léčení 

zažívacích poruch, protože zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, upravuje peristaltiku střev, 

činnost žaludku, proti průjmům a při léčení nemocí jater a ledvin. Napomáhá 

vyplavovat kaménky a písek. Zevně se využívá ke kloktání při bolestech krku, chrapotu 

apod. (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Nálev se připravuje z jedné lžíce řezané drogy, která se přelije asi dvěma šálky 

vroucí vody, po vylouhování a scezení se nápoj užívá po jednom šálku dvakrát až třikrát 

denně. Čaj je i chutným nápojem. Používání řepíku lékařského v lékařství i léčitelství 

patří rozsahem spotřeby mezi nejdůležitější drogy v Evropě (JIRÁSEK, STARÝ, 1986). 

                                                                                                   

Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) je vytrvalá bylina dosahující 

maximálně 50 cm výšky. Lodyha je vystoupavá až přímá. Listy tvořící přízemní růžici 

jsou dlouhé řapíkaté s tuhou, okrouhlou dlanitolaločnatou až dlanitodílnou čepelí. 

Květenství je bohaté vrcholičnaté, složené ze svazečků drobných žlutozelených květů. 

Kvete od května do září. Plodem je nažka. Rostlina je rozšířená na našem území          

od nížin až do horských oblastí, hojně se vyskytuje na vlhkých loukách, v příkopech, 

okrajích lesů, na sutích a u cest. Sbírá se buď kvetoucí nať, nebo listy. Suší se do 40°C. 

Obsahové látky jsou třísloviny, hořčiny, silice a organické kyseliny (TOMČÍKOVÁ, 

1999). 

V lidovém léčitelství se používá při chronických zažívacích potížích 

doprovázených průjmy a při infekci močových cest. Dále se využívá především na 

ženské choroby, při nadměrném krvácení při menstruaci, proti potratu a k ulehčení 

klimakterických potíží. Zevně se používá jako kloktadlo, na dlouho se hojící hnisavé 

rány a jako obklady proti zánětům (JIRÁSEK, STARÝ, 1986). 

Nálev se připravuje ze dvou čajových lžiček řezané drogy na šálek, který se po 

10 min. scedí. Pije se neslazený dvakrát denně. 
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Mochna husí (Potentilla anserina) je vytrvalá bylina vysoká až 30 cm. Listy 

jsou přetrhovaně lichozpeřené, jednotlivé lístky jsou vejčité, hluboce pilovité, na rubu 

bíle plstnaté. Květy jsou jednotlivé, vyrůstající na dlouhých stopkách, oboupohlavní 

s kalíškem, kalichem a korunou, která má 5 žlutých lístků. Kvete od května do srpna. 

Plodem je nažka. Tato bylina je hojně rozšířena, roste u cest a také na dvorech. 

Vyžaduje hlavně dusíkem dobře zásobenou půdu, nevadí jí ani mírné zasolení.                                                                                                      

Sbírá se nať, krátce před rozkvětem, nebo na jeho počátku. Na podzim se sbírají 

oddenky. Suší se při teplotě do 40°C. Obsahové látky jsou třísloviny, hořčiny, 

flavonoidy, sliz, minerální látky, vitamin C (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Nálev se používá při průjmových onemocněních, zlepšuje trávení, podporuje 

tvorbu žaludečních šťáv a omezuje kapilární krvácení, má spasmolytický účinek. Zevně 

působí na podrážděné zánětlivé sliznice a hnisavé kožní choroby (JIRÁSEK, STARÝ, 

1986). 

Čaj se připravuje z 2 gramů sušené natě zalité 150 ml vroucí vody. Nechá se 

vylouhovat asi 10 minut, pak scedí a podává 3x denně. 

 

Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) je keř vysoký až 150 cm s dlouhými 

poléhavými až plazivými větvemi, které jsou pokryty ostny. Listy mají palisty přirostlé 

k řapíku, jsou 3-7 četné, na rubu lysé nebo mírně plstnaté. Jednoleté lodyhy jsou 

neplodné, na dvouletých a víceletých vykvétají v červnu až červenci bílé květy. Plodem 

jsou peckovičky tmavě modré barvy, tvořící souplodí. Keř roste v lesních křovinách      

a mýtinách, na kamenitých a křovinatých stráních, podél cest apod.                                                                                       

Sbírají se mladé listy v období květu. Obsahové látky jsou třísloviny, organické 

kyseliny, flavonoidy, silice. Plody jsou bohaté na vitamín C (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Nálev se využívá při léčbě akutních i chronických zánětlivých onemocněních 

zažívacího traktu, při onemocnění močových cest. Zevně se nálev používá jako 

kloktadlo a na omývání vyrážek. 

Čaj se připravuje ze dvou čajových lžiček usušených listů, které se zalijí 250 ml 

vařící vody. Nechá se 15 minut louhovat a poté scedí. Pije se 2 – 3 x denně. Připravuje 

se vždy čerstvý. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zasolov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%AFd
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Maliník obecný (Rubus idaeus) je keř dorůstající výšky přes 1 metr s jemně 

trnitými větvemi. Listy jsou lichozpeřené 3-7 četné, řapíkaté, na rubu plstnaté 

s pilovitými okraji. Květenství je tvořeno řídkými vrcholíky. Květy jsou bílé, pětičetné, 

rostlina kvete v červnu a červenci. Plodem je malina tvořená souplodím peckoviček. 

Keř často roste ve světlých lesích, na mýtinách a stráních.                                                                                                                

Sbírají se mladé listy v období květu. Obsahové látky jsou třísloviny, flavonoidy, silice. 

V plodech je velké množství vitamínu C (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Nálev upravuje metabolismus. Působí proti průjmům, zlepšuje vylučování žluči, 

moči, podporuje pocení. Také ho lze využít při kašli a nachlazení a k podpoře snižování 

teploty. 

Čaj se připravuje z 1 lžíce usušených maliníkových listů zalitých šálkem vařící 

vody. Nechá se 15 minut louhovat a poté se scedí. Připravuje se vždy čerstvý. Plody 

mají účinky potopudné a tlumí horečku. Podávají se ve formě sirupu (JIRÁSEK, 

STARÝ, 1986). 

 

Toten lékařský (Sanquisorba officinalis) je vytrvalá bylina dorůstající výšky    

až 1 m. Má rozvětvenou lodyhu, listy jsou lichozpeřené, 7-13 četné, s řapíkatými špičatě 

zoubkovanými lístky. Květy vyrůstají na konci větví v kláscích. Jsou nachově zbarvené, 

tvořené čtyřčetným kalichem bez koruny. Má 4 tyčinky a jeden semeník. Kvete           

od června do srpna. Roste na mírně vlhkých loukách se stálou zásobou půdní vláhy.                                     

Nať se sbírá v červnu a červenci v době květu, kořen se sbírá v březnu až září, suší se   

na slunci (nesmí zmoknout). Obsahové látky jsou třísloviny, saponiny, flavonoidy 

(TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Odvar slouží jako prostředek proti krvácení (dásní a paradentóze, v zažívacím 

traktu, menstruaci) při průjmech, úplavici. Uplatňuje se při zánětech cév, zevně se pro 

antiseptické účinky používá k omývání ran a vředů. V lidovém léčitelství je hojně 

používán, má mnoho lidových názvů: komeníček, totenec, krevné koření, krvavé koření, 

krvavec (JIRÁSEK, STARÝ, 1986). 

Čaj se připravuje z 1 lžíce usušených listů zalitých šálkem vroucí vody. Nechá 

se 10 minut louhovat, pak se scedí. Podává se 2-3 x denně. 
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2) Mandloňové (Amygdaloidae) jsou dřeviny s jednoduchými listy a opadavými 

palisty. Květy jsou 5 četné, jednotlivé nebo v jednoduchých květenstvích na jednoletých 

letorostech. Češule je zvonkovitá až válcovitá, květy oboupohlavní, kališních                 

a korunních lístků zpravidla 5, 10-20 tyčinek, semeník svrchní. Plod je peckovice. 

Rozšíření mají po celém světě, především však na severní polokouli (KUBÁT, 2002).  

Do této podčeledi patří střemcha obecná (slivoň střemcha), třešeň ptáčnice, 

třešeň chrupka, slivoň švestka, mandloň obecná, slivoň trnka. 

 

Jako léčivá rostlina se využívá: 

 

Slivoň trnka (Prunus spinosa) je keř dosahující výšky až 3 metrů, nebo strom 

s černošedými větvemi a kolci. Listy jsou střídavé, řapíkaté, na rudu chlupaté 

s čárkovitými palisty. Kvete ještě před vývinem listů, v dubnu až květnu. Květy jsou 

jednotlivé, stopkaté, pětičetné s bílými korunními plátky. Tyčinek je mnoho, semeník 

svrchní. Plod je černomodrá ojíněná peckovice. Roste na suchých místech,                   

na vápenatých půdách, u okrajů polí a houštin. Sbírají se květy a plody. Obsahové látky 

jsou glykosidy, třísloviny, cukry, vitamin C, minerální látky a pektin (TOMČÍKOVÁ, 

1999). 

V lidovém léčitelství se používá nálev pro své močopudné a potopudné účinky. 

Podporuje látkovou výměnu. Odvar z trnek se používá při zácpě, nadýmání a poruchách 

trávení. Zevně se užívá k výplachům úst při zánětech dutiny ústní (TOMČÍKOVÁ, 

1999). 

Čaj se připravuje z 2 lžiček sušeného květu zalitých šálkem vroucí vody. Pije se 

dvakrát až čtyřikrát denně.  

 

3) Jabloňové (Malaceae) jsou dřeviny, listy jednoduché nebo lichozpeřené, 

květy 5 četné, češule nálevkovitá až miskovitá, gyneceum z 5-2 karpelů, srůstají 

s kalíškem. Plodem je malvice. Semeníky jsou velmi mnohotvárné, svrchní až spodní, 

srostlé, volné nebo z jediného plodolistu.  Některé se pěstují pro ovoce (jabloň, hrušeň, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Semen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodolist
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kdouloň), jiné jsou okrasnými dřevinami (skalník celokrajný, bohyně šarlatová), další 

patří mezi léčivé rostliny (hloh obecný, jeřáb ptačí) (KUBÁT, 2002).  

 

Vybrané druhy využívané jako léčivé rostliny: 

 

Hloh obecný (Crataegus laevigata) je trnitý keř nebo strom dorůstající až 10 m. 

Větve má trnité, listy řapíkaté, střídavé, s obvejčitou peřenodílnou čepelí, po stranách 

s 3-7 úkrojky. Květenství vyrůstá v mnohoramenných vrcholících. Květy jsou bílé, 

stopkaté, oboupohlavní, rozlišené na kalich a korunu. Semeník je spodní, často s dvěma 

bliznami. Kvete v květnu až červnu. Plod je červená malvice. Roste ve světlých lesích, 

na kamenitých svazích, u plotů, podél cest apod. Pěstuje se také jako okrasný. 

V květnu až červnu se sbírají listy a květy, plody se trhají v září až říjnu. 

Obsahové látky jsou flavonoidy, třísloviny, vitamín C a B (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Užívá se ve formě nálevu nebo jako tinktura. Uplatňuje se při srdečních 

chorobách, vysokém krevním tlaku, kornatění tepen, působí příznivě na srdce.              

Je vhodný při prevenci ischemické choroby srdeční (JIRÁSEK, STARÝ, 1986). 

Čaj se připravuje z 1 lžičky sušené drogy zalitých půl litrem vroucí vody. Nechá 

se 5 minut odstát a přecedí. Pro efektivnost účinku se užívá 3x denně. 

 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) je strom, který dorůstá do 15 m.  Listy jsou 

lichozpeřené se 4-9 jařmy. Jednotlivé lístky jsou kopinaté, dvakrát pilovité. Květy jsou 

pětičetné, pravidelné s mnoha tyčinkami, bílé barvy. Kvete v květnu až červnu. Plody 

jsou červené malvičky. Roste kolem silnic, ve světlých lesích, je vysazován v parcích 

apod. Listy a květy se sbírají v květnu a červnu, plody v říjnu a listopadu. Obsahové 

látky jsou organické kyseliny (sorbit), třísloviny, vitamin C (TOMČÍKOVÁ, 1999). 

Macerát z drogy se používá jako prostředek regulující zažívání. Zrychluje 

střevní peristaltiku a upravuje činnosti střev. Má diuretické účinky, užívá se 

k vyplavování ledvinových kaménků. Plody se využívají při nedostatku vitaminu C 

(TOMČÍKOVÁ, 1999). 



43 

 

Čaj se připravuje z jedné polévkové lžíce sušené drogy, která se přelije sklenicí 

vroucí vody. Nechá se 15 minut louhovat, pak se přecedí. Pije se po doušcích, nejlépe 

3x denně. 

 

4) Tavolníkové (Spiraeoideae) jsou převážně dřeviny nebo vytrvalé byliny 

s jednoduchými nebo složenými střídavými listy. Palisty brzy opadávají nebo zcela 

chybí. Květy s miskovitým květním lůžkem, převážně malé, často se vyskytující ve 

složených hroznovitých květenstvích s převážně 5 kališními lístky uspořádanými do 

kruhu. Gyneceum je apokarpní, počet tyčinek se pohybuje kolem 10 a více.  Plodem je 

měchýřek, méně často tobolka (SLAVÍK, 1992).  

 

Mezi zástupce této podčeledi patří tavolník vrbolistý, udatna lesní, tužebník jilmový. 

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) je statná vytrvalá bylina dorůstající 

výšky až dva metry. Z plazivého, článkovaného oddenku vyrůstají četné přímé a hranaté 

lodyhy. Listy jsou přetrhovaně lichozpeřené, s dvěma až pěti jařmy široce vejčitých 

lístků, z nichž koncový je dlanitě laločnatý. Na líci jsou listy tmavě zelené, na rubu 

mohou být běloplstnaté. Palisty jsou nápadně široce srdčité a zubaté. Četné malé 

nažloutlé kvítky, vonící po hořkých mandlích, se skládají do bohatého kuželovitého 

vrcholíku. Oboupohlavné květy měří v průměru 2-5 mm. Tyčinky květů jsou dlouhé     

a vyčnívají z kvítku ven. Plody jsou lysé měchýřky hnědé barvy o velikosti 2 mm, které 

jsou šroubovitě stočené. Rostlina kvete od června do srpna. Roste na vlhkých místech, 

jako jsou příkopy, vlhké louky, vlhčí lesy, nivy řek a pobřežní křoviny na půdách, které 

jsou bohaté na humus. Sbírají se listy, květy a špičku výhonků v době květu. Obsahové 

látky jsou kyselina acetsalicylová, třísloviny, flavonoidy, sliz a kyselina citronová 

(TŘÍSKA, 1979). 

Tužebník jilmový je známý jako léčivka už od dob starověku. Málokdo ví, že 

sloužil jako jeden ze zdrojů přírodních salicylátů, ze kterých se v těle vytváří kyselina 

salicylová, kterou už desítky let známe pod jménem aspirin.  
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Užívá se ve formě čajů. Jeho antibakteriální a protizánětlivé účinky se využívají 

i k hojení ran, vnitřně jako podpůrná léčba žaludečních vředů. Doporučuje se i při 

zánětech ledvin, močových cest a močového měchýře. Čaj z tohoto druhu působí 

diureticky a podporuje pocení, proto se užívá jako bylinkový čaj proti nachlazení 

(JIRÁSEK, STARÝ, 1986).   

Čaj se připravuje z jedné lžičky sušené drogy, která se přelije sklenicí vroucí vody. 

Nechá se 15 minut louhovat, pak se přecedí. Pije se po doušcích, nejlépe 3x denně. 

Nepoužívá se při přecitlivělosti na kyselinu salicylovou. 

 

Udatna lesní (Aruncus vulgaris) je až 2 metry vysoká statná, vytrvalá bylina 

s přímou lodyhou, jednoduchou nebo větvenou. Má dřevnatý oddenek, je to 

hemikryptofyt. Listy má trojeně 2x - 3x zpeřené a dlouze řapíkaté, lístky podlouhle 

vejčité, protažené ve špičku. Květy jsou drobné, bílé barvy, vytváří laty složené           

do mnoha hroznů. Plod je měchýřek (SLAVÍK, 1992). 

Roste ve stinných lesích, na křovinatých březích lesních toků s vysokou vlhkostí 

na půdách bohatých na živiny. Je to okrasná rostlina ideální pro stinná a vlhká 

stanoviště. Díky své velikosti a mohutnosti vypadá nejlépe jako solitéra. 

 V minulosti byla využívána jako léčivá rostlina. Obsahuje saponiny, v listech 

jsou přítomny v malém množství organické sloučeniny kyanovodíku. 

V červeném seznamu je zařazena do kategorie C4 - druh vyžadující další pozornost.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Didaktické využití vybraných zástupců z čeledi Rosaceae 

 

5.1 Použité didaktické metody 

Téma léčivé rostliny z čeledi Rosaceae jsem se rozhodla zpracovat formou 

projektu, který jsem rozdělila na několik částí. V rámci tohoto projektu jsem využila 

některé výukové metody, jejichž základní znaky jsou uvedeny v následujícím textu. Při 

rozdělování a charakteristice vybraných didaktických metod jsem vycházela z publikace 

Výukové metody od autorů Maňáka a Švece (2003).  

1. Klasické výukové metody 

a) Metody slovní 

Vysvětlování je logický a systematický postup při zprostředkování učiva žákům, 

který respektuje jejich věkové kategorie a vychází z aktuálního stavu jejich vědomostí   

a dovedností. Podstata vysvětlování je ve vedení žáků k pochopení a osvojení si jádra 

sdělení a postaty jevu (MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 

Rozhovor je používán jako prostředek aktivizace žáků, povzbuzuje je 

k pozornosti a vyzývá je k spolupráci. Žáky bezprostředně oslovuje, budí jejich zájem   

a motivuje je a nabízí jim spoluúčast při řešení problémů. Metoda rozhovoru 

představuje verbální komunikaci v podobě otázek a odpovědí dvou a více osob na dané 

téma, které se vyznačuje svou zaměřeností na stanovený cíl. Základními prvky 

rozhovoru jsou oslovení a replika, čímž vzniká dialog (MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 

Práce s textem je výuková metoda založená na zpracovávání textových 

informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření            

a prohloubení, upevnění a fixaci. V této metodě dominuje žákovo učení, žák získává 

podněty k dalším aktivitám, např. k pozorování, experimentování apod. (MAŇÁK, 

ŠVEC, 2003). 
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b) Metody názorně – demonstrační 

Instruktáž se uplatňuje při vytváření různých druhů dovednosti, zejména 

dovedností pohybových, pracovních, technických a laboratorních. Je to výuková 

metoda, která zprostředkovává žákům vizuální a další podobné podněty k jejich 

praktické činnosti. Slovní instruktáž informuje žáky o jejich předpokládané činnosti 

(MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 

c) Metody dovednostně – praktické 

Laborování dává příležitost k usuzování, rozvíjí technické myšlení, přispívá 

k výcviku organizačních dovedností a také vytváří pracovní návyky. Při laborování se 

žáci učí zaznamenávat průběh prací, registrovat dosahované výsledky, řeší                     

a vypočítávají údaje, píší protokoly, formulují závěry (MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 

2. Aktivizující metody 

Metoda diskusní je na rozdíl od rozhovoru taková forma komunikace učitele a 

žáků, při které si účastníci vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí 

uvádějí argumenty a společně nalézají řešení daného problému. V podstatě vždy jde      

o komunikaci ve skupině zájemců o určitý problém (MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 

3. Komplexní výukové metody 

Skupinová a kooperativní výuka je komplexní výuková metoda, která je 

založena nejen na kooperaci (spolupráci) žáků mezi sebou při řešení různě náročných 

úloh, ale také na spolupráci třídy s učitelem. Nejčastěji bývá kooperativní výuka 

realizována ve skupinách, proto ji můžeme považovat za formu skupinové výuky. 

Hlavní znaky účinné kooperativní výuky jsou ocenění výsledků práce skupiny jako 

celku a také individuální odpovědnost žáků za jejich přínos pro skupinovou součinnost 

(MAŇÁK, ŠVEC, 2003).  

Projektová výuka částečně navazuje na metodu řešení problémů, jde však v ní    

o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší 

praktický dosah. Je to komplexní praktická úloha spojená se životní realitou, kterou je 

nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření konečného produktu 

(MAŇÁK, ŠVEC, 2003). 



47 

 

5.2 Projekt 

 

5.2.1 Obecné shrnutí projektové výuky 

Projektová výuka je jedna z mnoha moderních forem výuky, ve které se klade 

důraz na získávání a předávání informací dítěti zábavnější a zajímavější formou. 

Základem projektového vyučování je koncentrace učiva, v jehož průběhu si žáci 

osvojují velké množství různorodých dovedností.  Výhodou výstupu z projektu je jeho 

hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili a to je pro ně motivující. Učí se 

dokončovat práci a dotáhnout ji do konkrétního cíle. Jde o metodu činnostní, která by 

měla obsahovat práci skupinovou i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou 

zodpovědní všichni žáci. Každý z nich je odpovědný za určitý konkrétní čin, proto je 

důležité, aby se do projektu aktivně zapojili všichni žáci. Forma, rozsah i obsah jejich 

zapojení by měly vycházet z možností jednotlivých žáků. Nevýhodou je časová 

náročnost.  

Závěrečnou fází projektového vyučování by měla být vždy reflexe. Jejím cílem 

je shrnout, co se žáci v průběhu projektu naučili, co dokázali, jak k práci přistupovali, 

jak ji prožívali, co se jim povedlo a co ne a také proč. 

Realizace projektu podle W. H. Killpatricka má čtyři základní kroky (záměr – 

plán – provedení – hodnocení) (VALENTA, 1996). 

 

Záměr projektu 

 konkretizace představ o smyslu projektu (definovat podnět a výstup projektu) 

 název projektu, stanovení cílů, výstupů, kompetencí 

 promyslet organizaci projektu 
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Plán projektu 

 zkonkretizovat do jednotlivých kroků, rozpracovat časové rozvržení, prostředí, 

účast žáků, pomůcky a další 

 vymezit činnosti projektu 

 promyslet hodnocení 

 

Provedení projektu 

při realizaci se postupuje vždy podle předem domluveného plánu 

žáci sbírají vhodný materiál, třídí ho, zpracovávají, analyzují a kompletují 

učitel motivuje žáky k odpovědnosti, usměrňuje jejich konání, přesvědčuje         

a podporuje je k dokončení projektu 

 

Vyhodnocení projektu 

představení dosažených výsledků, ke kterým třída a skupiny žáků dospěly 

prezentace hotového výrobku 

hodnocení činnosti jednotlivých žáků i celých skupin 

nechat prostor pro hodnocení samotných žáků 

 

5.2.2 Příprava na projekt na téma Léčivé rostliny z čeledi růžovitých 

 

Projekt je určen pro žáky druhého stupně základní školy. Jeho cílem je seznámit 

žáky s růžovitými rostlinami, poznat význam těchto rostlin a jejich ochranu a také lépe 

poznávat prostředí, ve kterém žijeme. 
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Název projektu: Léčivé rostliny z čeledi růžovitých  

Příprava projektu: Školní rok: 2011/2012, 7. ročník (10 žáků) 

                              Typ projektu: Střednědobý (2 týdny) 

                              Místo realizace: ZŠ, třída, les, louka 

Cíle projektu:  

Kognitivní 

žáci charakterizují dané léčivé rostliny, popíšou jejich vnější stavbu 

žáci se učí poznávat účinky léčivých rostlin na člověka 

žáci si uvědomují vhodnost lokalit sběru léčivek vzhledem k čistotě prostředí 

žáci obhajují svou práci a posuzují práci ostatních 

Afektivní 

žáci si vytvářejí kladný a zodpovědný vztah k přírodě 

žáci aktivně poznávají prostředí našeho života 

žáci hodnotí práci svou i práci celé třídy 

Psychomotorické 

žáci se učí pracovat ve skupině, naslouchat druhému 

žáci se učí myslet a uvažovat v souvislostech 

žáci vyhledávají a třídí informace (práce s PC, encyklopediemi a atlasy rostlin) 

žáci shrnou získané informace 

žáci se drží harmonogramu a plní zadání svého tématu 

žáci vytvoří konečný produkt (výstup z projektu) 

 

Dílčí výstupy žáků: 

 žáci poznávají vybrané léčivé rostliny podrobněji 
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 žáci si uvědomují vhodnost sběru léčivých rostlin v souvislosti se životním 

prostředím 

 žáci se učí třídit informace (práce s PC, encyklopediemi a atlasy rostlin) 

 žáci prezentují samostatnou práci (vytvoření herbáře a doprovodných listů) 

 

Očekávané výstupy:  

 vytvoření herbáře, který bude vystaven ve vestibulu školy a bude sloužit i 

ostatním žákům školy 

 u každé herbářové položky bude vypracován list (s průvodním textem) se  

základními informacemi o dané rostlině 

 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k učení a kompetence k řešení problémů - žák vyhledává a třídí 

informace (práce s PC, encyklopediemi a atlasy rostlin), dává je do souvislostí, 

samostatně pozoruje 

 kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 

ústně i písemně, využívá různých zdrojů informací 

 kompetente občanské - žák získává pozitivní postoj k našemu přírodnímu a 

kulturnímu dědictví, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální 

problémy 

 kompetence sociální a personální - žák při řešení daného úkolu účinně 

spolupracuje ve skupině, s druhými jedná ohleduplně  

 

 Vazby na předměty a průřezová témata: 

Informatika, Pracovní výchova, Výchova ke zdraví, Přírodopis 
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Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopnosti poznávání, komunikace                      

a kooperativa, kreativita, řešení problémů) 

Environmentální výchova (výchova ke zdraví, vztah člověka k prostředí) 

 

Motivace:  

 žáci se seznámí s běžnými druhy léčivých rostlin z čeledi Rosaceae a získají 

nové teoretické znalosti o těchto rostlinách  

  žáci se seznamují s jejich sběrem a učí se možnosti jejich využití 

 žáci rozpoznávají vhodnost sběru léčivých rostlin v souvislosti s čistotou 

ovzduší a životním prostředím 

 

Realizace projektu: 

Projekt jsem naplánovala do dvou týdnů, v prvním týdnu bude realizován 

projekt v jedné hodině přírodopisu a v jedné hodině informatiky, dále v prvním týdnu 

absolvujeme s dětmi jednodenní exkurzi za léčivými rostlinami, která bude pojata 

formou celodenní exkurze (po domluvě s vedením školy). Ve druhém týdnu budeme 

projekt realizovat ve dvou hodinách pracovního vyučování a jedné hodině přírodopisu. 

 

Harmonogram projektu: 

1. hodina (Přírodopis) 

 seznámení s projektem, motivační úvod 

 prezentace v Power Pointu a seznámení s požadovanými rostlinami 

 rozdělení třídy do skupin po 3 žácích (resp. 4 žácích) 

 zadání samostatné práce a úkolů žákům i jednotlivým skupinám 

 vysvětlení postupu při vytváření herbáře (sběr, sušení, tvorba, popis) 

 



52 

 

2. hodina (Informatika) 

 samostatná práce žáků – najít základní informace o zadaných rostlinách, zjistit 

kdy a kde rostou a kvetou, jaké části se dají využít a k čemu se využívají 

(internet, encyklopedie, atlasy) 

 

Jednodenní exkurze 

 exkurze za léčivými rostlinami (žáci si budou zapisovat místo a čas sběru) 

 DÚ: doma si děti rostliny vylisují podle postupu, který jim byl vysvětlen v 1.    

hodině 

 

3. - 4. hodina (Pracovní výchova) 

 výroba herbářů a průvodních textů k zadaným rostlinám (v každé skupině mají 

jednotliví žáci zadanou určitou činnost – vždy dva žáci ve skupině vypisují 

konkrétní informace o čeledi a také o zadaných rostlinách, a jeden (resp. dva) 

vytváří její herbářovou položku) 

 

5. hodina (Přírodopis) 

 prezentace rostlin a vypracovaných listů na základě získaných informací 

jednotlivými skupinami 

 vyhodnocení celého projektu 
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5.2.3 Vlastní průběh projektu na téma léčivé rostliny z čeledi růžovitých 

 

Název projektu: Léčivé rostliny z čeledi růžovitých 

Projekt jsem realizovala na Základní škole Kvílice, ve které učím. Jde o malou 

venkovskou školu, s celkovým počtem dětí kolem 120. Projektu se účastnili žáci 7. 

ročníku, který má v tematickém plánu vyšší rostliny. Ve třídě je 10 žáků, z toho 9 

chlapců a pouze 1 dívka. Vztahy a charakter této třídy je mi dobře znám, protože jsem 

jejich třídní učitelka. Žáci této třídy jsou sportovně založení, fyzicky velmi aktivní a 

rádi se podílí na činnostním vyučování. Jako třída jsou spolu už sedm let, ale letos 

přibyl jeden žák, který opakuje sedmý ročník. Žáci tvoří dobrý a sehraný kolektiv, ale 

jejich školní výsledky jsou průměrné až podprůměrné. 

Tento projekt bych zařadila dle navrhovatele jako učitelský, dle času jako 

střednědobý, podle účastníků projektu jako třídní a také jde o projekt vícepředmětový. 

Projekt jsem využila do hodiny přírodopisu, informatiky a pracovního vyučování, které 

v této třídě také učím. Realizaci projektu předcházela příprava, tedy vytvoření plánu 

projektu a jeho časového harmonogramu, dále potom hledání nejvhodnější lokality pro 

sběr léčivých rostlin z čeledi Rosaceae a také tvorba potřebných materiálů (teoretický 

úvod, sestavení prezentace, laboratorní práce, didaktický test). 

 

První hodina (Přírodopis) 

Žáky jsem seznámila s projektem a rostlinami, které budou cílem naší práce a 

k čemu se tyto rostliny využívají. Poté jsme s žáky shlédli prezentaci v Power Pointu, s 

názvem „Rostliny čeledi růžovitých (Rosaceae)“, kterou jsem pro ně připravila (viz 

příloha č. I). V prezentaci je celkem 15 snímků o výskytu růžovitých rostlin, jejich 

rozdělení na byliny a dřeviny, rozčlenění na podčeledi (růžové, slivoňové, jabloňové, 

tavolníkové), z každé podčeledi jsou vybráni zástupci s fotografií, popisem plodu, se 

stručnou zmínkou o tom, jaká část rostliny se sbírá a co obsahuje za léčivou složku. 

Prezentace žákům posloužila k představě o tom, co je v projektu čeká, tedy čemu se 

budou věnovat a také jako teoretický úvod k růžovitým rostlinám. 
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Na konci prezentace jsme společně odpovídali na jednoduché otázky, které 

vycházely z toho, co si žáci zapamatovali z prezentace. Otázky jsem si stanovila při 

tvorbě prezentace a byly následující: 

1. Jaké druhy rostlin patří mezi jabloňové? 

2. Které části rostliny sbíráme u maliníku a ostružiníku? 

3. Jaký plod mají maliník a ostružiník? 

4. Jaké vitamíny obsahují plody ovocných stromů? 

5. Které byliny zlepšují zažívání? 

6. Znáš nějakou okrasnou rostlinu z této čeledi? 

7. Na jaké onemocnění se vaří čaj z lístků jahodníku? 

8. Jak se nazývá plod jabloně? 

Otázky č. 1, 4, 6, 8 žáci zodpověděli bez dlouhého váhání, na otázku č. 3 žáci 

odpověděli s dopomocí (když jsem jim vyjmenovala všechny druhy plodů, tak vybrali 

správně) a odpověď na otázku 2, 5 a 7 jenom hádali. 

V další fázi hodiny se žáci vytvořili skupiny, dvě skupiny po třech žácích a jedna 

skupina byla složena za čtyř žáků. Každá skupina dostala jednu podčeleď (růžové, 

slivoňové a jabloňové) se třemi (resp. čtyřmi) rostlinami. Při výběru rostlin jsem 

vycházela ze shlédnuté prezentace a doby kvetení těchto rostlin. Z podčeledi růžové 

jsem vybrala jahodník obecný, mochnu nátržník a růži šípkovou. Ze slivoňových           

to byly třešeň ptačí, slivoň švestka, střemcha obecná a z jabloňových jabloň domácí, 

hrušeň domácí, hloh obecný a jeřáb ptačí. 

Nakonec jsme se žáky diskutovali o tom, kde je, popřípadě kde není, vhodné 

sbírat léčivé rostliny s ohledem na čistotu lokality (blízkost silnice nebo železnice, 

průmyslové podniky apod.), o tom jak nasbírané rostliny chránit před znehodnocením,    

a také jsme hovořili o místě sběru, kde je nutné zachovat dostatečné množství jedinců, 

abychom tam rostlinu nevyhubili. V závěru hodiny jsem dětem ukázala několik 

herbářových položek, které mám k dispozici a stručně jim vysvětlila, jak se herbář 

vytváří. 
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Druhá hodina (Informatika) 

V druhý den projektu, si žáci sami vyhledávali na internetu základní informace o 

zadaných rostlinách. Každý žák pracoval samostatně na své konkrétní rostlině a 

zjišťoval, kdy je období jejich kvetení, stanoviště, kde se dají nalézt a jaké části rostliny 

se využívají a k jakým účelům se používají. Dále si vypisovali důležité znaky rostlin 

(popis a stavbu) a v neposlední řadě také zajímavé informace z historie dané rostliny. 

Nakonec si vypsali znaky jednotlivých podčeledí, postupovali dle předem daného 

zadání. 

 

Jednodenní exkurze 

Další fází projektu byla exkurze spojená se sběrem rostlin, která se konala třetí 

den projektu.  Za cíl naší exkurze jsem vybrala lokalitu, kterou velmi dobře znám          

a často navštěvuji, jedná se o „Údolí Hasiny u Lipence“. Cestu jsme pojali jako 

celodenní exkurzi, cestovali jsme autobusem. 

Přírodovědná naučná stezka „Údolí Hasiny u Lipence“ se nachází v okrese 

Louny a je součástí přírodní památky. Toto území, které je útočištěm mnoha 

chráněných živočichů a rostlin, je tvořeno přibližně tři kilometry dlouhým územím, 

vzniklým vrásněním a erozním účinkem vod v druhohorních sedimentech. Z hlediska 

fauny a flóry je pestrost tohoto malého území podél potoka Hasina způsobena 

přítomností několika odlišných biotopů na malé ploše a díky biokoridoru mezi teplým 

Poohřím a chladnějším Džbánem.   

V údolí podél potoka Hasina se nacházejí zajímavé biotopy, jako jsou to např. 

lužní lesy, nivní louky, dubohabrové háje a stepní stráně. Neméně zajímavé 

geomorfologické útvary jsou opukový ostroh a kolmé stěny starých opuštěných lomů, 

které mají jižní orientaci a rostliny jsou zde vystaveny vysokým teplotám a suchu. Také 

stojí za zmínku ventaroly, což je systém puklin ve vrstvách písčitých slínovců ve stráni, 

kterými proudí vzduch, jehož teplota je odlišná od okolního prostředí. 
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Po příjezdu na místo jsem děti znovu instruovala, kde hledat určité rostliny, jak 

se chovat k rostlinám v přírodě, jak rostliny trhat a uchovat a co si zapsat do poznámek 

k nalezené rostlině. Dále jsme si prohlédli vstupní informační tabuli a vydali jsme se po 

směru naučné stezky (viz. obr. 1). Ve směru pochůzky je instalováno dalších devět 

informačních cedulí popisujících geologickou stavbu a vývoj oblasti, pravěkou květenu 

a zvířenu, stepní živočichy a květenu, lužní faunu a flóru (viz. obr. 2), vliv člověka       

na přírodu a ventaroly. 

    

   Obr. 1. Naučná stezka (foto autorka)          Obr. 2. Informační cedule (foto autorka) 

V jarním období je „Údolí  Hasiny“ nejkrásnější, plné kvetoucích růžovitých 

stromů třešní, jabloní, hrušní, švestek, jeřabin, střemch a hlohů. Žáci, kteří měli ve své 

skupině tyto druhy rostlin vybrané k další práci, si opatrně natrhali vzorky, založili       

do novin, vložili do připravených knížek a zapsali si místo nálezu. Postupně žáci našli 

na stráni mochnu jarní a jahodník obecný. Růžovitých rostlin jsme objevili mnoho, 

např. růži šípkovou, maliník obecný, ostružiník křovitý, řepík lékařský a další,            

ale bohužel zatím nekvetoucích. V „Údolí Hasiny“ jsme strávili přibližně tři hodiny      

a pak jsme se vydali na cestu zpět.  

Žáci měli jako samostatnou práci na doma rostlinu přeložit do suchých novin     

a pevných desek, aby se jim správně vysušila. 
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Třetí a čtvrtá hodina (Pracovní výchova) 

Ve druhém týdnu projektu, v Pracovní výchově, žáci vyráběli herbáře a 

doprovodné listy k rostlinám. Výroba herbářů probíhala podle předem určených 

pravidel, vylisovanou rostlinu lepili na tvrdý papír a opatřili popiskem s názvem rostliny 

českým i latinským, datem sběru, místem nálezu a jménem nálezce. Výroba 

doprovodných listů byla náročnější, žáci se snažili napsat co nejvíce informací, 

s myšlenkou čím více tím lépe. Na přípravu těchto listů použili informace nalezené 

v hodině Informatiky a také z informace z atlasů a encyklopedií.  Nakonec bylo 

vytvořeno 9 herbářových položek s průvodním listem (jahodník obecný, jabloň domácí, 

třešeň ptáčnice, střemcha obecná, hrušeň domácí, slivoň švestka, jeřáb ptačí, hloh 

obecný a mochna jarní) (viz. obr. 3). Z rostlin, které jsem jim zadala, žáci bohužel 

nevytvořili herbářovou položku z růže šípkové, protože zatím nekvetla.  

 

                             Obr. 3. Herbářová položka (foto autorka)           

Pátá hodina (Přírodopis) 

Na poslední hodině žáci prezentovali své výrobky a hodnotili svůj podíl            

na zpracování úkolu. Žáci v rámci skupiny hodnotili míru uplatnění tvůrčího přístupu 

jednotlivých žáků i práci celé skupiny. 

Herbářové položky i s doprovodnými listy byly vystaveny na nástěnce               

ve vestibulu školy pod názvem „Růžovité rostliny“, kde posloužily i jiným ročníkům   

při výuce přírodovědy a přírodopisu (viz obr. 4). 
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         Obr. 4. Vystavené herbářové položky (foto autorka)                                                                        

 

Vyhodnocení výsledků projektu: 

Hodnocení žáků 

Projekt žáci hodnotili kladně, pouze jeden žák se stavěl k projektu negativně.  

Ke společné práci přistupovali zodpovědně, s výsledky své práce byly spokojeni. 

Někteří žáci cítili problém při spolupráci ve skupinách, kde se projevovali někteří 

jedinci jako silné individuality. Vzhledem k tomu, že jde o třídu složenou téměř 

výhradně z chlapců, dala se tato situace očekávat. 

 

V rámci hodnocení dostali žáci několik otázek, na které odpovídali: 

 

1. Co se vám na projektu líbilo nejvíc a co nejméně? 

Žáci odpovídali, že se jim projekt líbil, protože to byla práce různorodá, součástí 

projektu byla exkurze, zčásti pracovali na počítačích a práce měla i manuální náplň. 

Líbilo se jim, že mohli pracovat samostatně a nakonec výsledky své práce hodnotili, 
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prezentovali a také zveřejnili. Nejméně se jim líbila nedostatečná spolupráce 

s některými spolužáky. 

 

2. Chtěli byste příště pracovat ve stejných skupinách? 

Žáci odpovídali velmi rozličně. Tři žáci byli ve své skupině spokojeni, šlo           

o první skupinu složenou ze tří kamarádů. Pět žáků odpovědělo, že by raději s někým 

jiným a dvěma žákům to bylo jedno.  

 

3. Jak hodnotíte práci skupin? 

První skupinu třída ohodnotila velmi kladně. Tato skupina, která měla v zadání 

čeleď růžové, pracovala nejlépe, svůj úkol plnila velmi dobře. Vybrané rostliny (růže 

šípková, mochna jarní, jahodník obecný) chlapci velmi pěkně popsali, léčivé účinky 

zadaných rostlin zdůraznili, a přestože neměli herbářovou položku na růži šípkovou, 

alespoň ji nakreslili a popis k ní vytvořili. Chlapci velmi pěkně spolupracovali, 

doplňovali se navzájem a při prezentaci vystupovali postupně všichni tři.  

Druhou skupinu třída ohodnotila záporně, protože chlapci se před prezentací 

dlouho dohadovali a nakonec před třídou vystoupil jen jeden žák ze skupiny. Tato 

skupina měla v zadání čeleď slivoňové a své zadání také splnila. Vybrané rostliny 

(střemchu obecnou, slivoň švestku a třešeň ptačí) měli chlapci popsané správně, včetně 

léčivých účinků rostlin, ale problém nastal při vystupování se svou prezentací před 

třídou. V této skupině je jeden z chlapců velký individualista, který často strhává 

pozornost na sebe a snaží se všechny překřičet, takže nakonec mu druzí dva chlapci 

ustoupili, což třída hodnotila jako zápor. 

Třetí skupinu třída ohodnotila sice kladně, ale s výhradami. Tato skupina, ve 

které byli tři chlapci a jedna dívka, měla v zadání čeleď jabloňové. Vybrané rostliny 

(jabloň domácí, hrušeň domácí, hloh obecný, jeřáb obecný) popsali a zadání také splnili, 

ale příliš spolu v průběhu projektu nekomunikovali a nespolupracovali. Nejlépe 

pracovala jediná dívka ze třídy, která byla tahounem této skupiny. Sama vytvořila popis 

nejen své rostliny, ale také celé podčeledi a nakonec vytvořila popis rostliny i za svého 
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spolužáka, aby mohli svou práci úspěšně dokončit. Skupina tohoto spolužáka označila 

jako „negativního“a celá třída s nimi souhlasila. Simonu třída ohodnotila kladně, hlavně 

za práci navíc. 

 

4. Chtěli byste se ještě zúčastnit podobného projektu? 

Žáci odpovídali, že by se rádi ještě podobného projektu účastnili, s tím, že teď 

už by to bylo pro ně snazší, protože už vědí, do čeho jdou. Kladně hodnotili své 

výtvory, herbáře, které vystavili v prostorách školy a také možnost pracovat na 

počítačích. Nejzajímavější byla pro ně exkurze, kterou si, jak říkali, „užili“. 

 

Celkové hodnocení 

V projektu byly dosaženy stanovené cíle. Žáci charakterizovali vybrané léčivé 

rostliny, poznávali účinky léčivých rostlin na člověka, uvědomovali si vhodnost sběru 

léčivek vzhledem k čistotě prostředí. Učili se poznávat prostředí našeho života               

a vytvářet si zodpovědný vztah k přírodě. Hodnotili svou práci a také posuzovali práci 

druhých.  Při získávání informací pracovali žáci samostatně i ve skupině. Samostatně 

zjišťovali jednotlivé údaje a ve skupinách tvořili společnou prezentaci na zadané téma. 

Nejvíce ztíženou situaci měla první skupina, která měla podčeleď růžových a vytvořila 

herbář pouze ze dvou rostlin a to z jahodníku obecného a mochny jarní, protože další 

zadaná rostlina v daném období ještě nevykvetla. Líbilo se mi, že si žáci v této situaci 

poradili, a růži šípkovou nakreslili, aby měli svou práci kompletní. 

Obtíže se objevily hlavně při vybírání podstatných a důležitých informací, což 

jak se zdá, je pro žáky sedmého ročníku problém. Také spolupráce ve skupinách byla 

pro některé žáky problematická, protože se ne vždy dokázali mezi sebou domluvit         

a někteří jedinci se snažili příliš prosazovat jen svůj názor. Jiní zase k práci ve skupině 

přistupovali pasivně. Nutno říci, že žák, který byl třídou označen za „negativního“ stojí 

téměř vždy na okraji třídy, výjimkou jsou sportovní akce. Při sběru rostlin se žáci učili 

přistupovat k přírodě šetrně a byli vedeni k její ochraně. 
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6 Ověření ve výuce 

 

6.1 Didaktický test 

Při ověřování ve výuce jsem žákům zadala didaktický test, složený z deseti 

různých otázek, kterými jsme se v průběhu projektu zabývali a které jsme si 

vysvětlovali, abych zjistila, kolik informací si z projektu odnesli. Test se správnými 

odpověďmi je v příloze č. II. 

 

Otázky k probrané látce: 

1. Jaký je hospodářský význam růžovitých rostlin? 

a) 

b) 

c) 

2. Rozděl růžovité na 4 podčeledi: 

1)                                                 2) 

3)                                                  4) 

3. Spoj rodové a druhové jméno 

a) třešeň                          1) lékařský 

b) růže                            2) obecný 

c) řepík                           3) domácí 

d) jahodník                    4) křovitý 

e) mochna                       5) šípková 

f)  ostružník                   6) ptačí 

g)  hrušeň                      7) nátržník 



62 

 

4. Co se vyrábí ze šípků? 

-------------------------------------- 

5. Které plody jsou charakteristické pro růžovité rostliny? 

1) malvice 

2) lusk 

3) peckovice 

4) nažka 

5) oříšek 

6. Z jaké části růže se získává vonný olej? 

---------------------------------------------------- 

7. Napiš, která rostlina vytváří souplodí nažek na dužnatém květním lůžku. 

------------------------------------------------------------------ 

8. Označ rostliny z čeledi růžovitých, které patří mezi léčivky. 

1) jabloň domácí                                 2) řepík lékařský 

3) mochna nátržník                             4) třešeň ptačí 

5) růže stolistá                                     6) růže šípková 

9. Kolik lístků korunních a kališních mají květy růžovitých rostlin? 

a) 3 + 3                             b) 5 + 5                  c) 3 + 5 

10. K typu plodu napiš druh růžovité rostliny. 

a) souplodí peckoviček ………………………b) peckovice…………………. 

c) souplodí nažek …………………………….d) malvice……………………. 

 

V testu bylo 10 otázek různého typu a zúčastnilo se ho všech 10 žáků ze třídy. 
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Připravila jsem rozbor jednotlivých otázek:        

Na 1. otázku (o hospodářském významu) odpověděl správně pouze jeden žák, 

ostatní si nevzpomněli na okrasné rostliny, přestože jsme si toto rozdělení v průběhu 

projektu několikrát říkali a měli ho i při úvodní prezentaci. 

Na 2. otázku (rozdělení na podčeledi) odpovědělo správně pět žáků, ostatní si 

zapomněli na tavolníkové. Zmínka o podčeledi tavolníkové byla sice již v úvodní 

prezentaci, ale protože jsme s touto podčeledí v projektu nepracovali, výsledek mě 

nepřekvapil. 

 3. otázku (spojování rodového a druhového jména) vypracovali správně jenom 

tři žáci, u ostatních byly nejčastější chyby u řepíku, ostružiníku a mochny. Také toto 

bylo předloženo v úvodní prezentaci a s dětmi probíráno v průběhu projektu.  

Na 4. otázku (co se vyrábí z šípků) odpověděli všichni správně, šípkový čaj jsme 

zmiňovali několikrát a žáci sami ho znají a někteří také užívají. 

Na 5. otázku (charakteristické plody růžovitých) správně odpovědělo sedm žáků, 

tři žáci si nevzpomněli na nažku, přestože byla v průběhu projektu několikrát 

opakována a též byla v úvodní prezentaci. 

Na 6. otázku (z jakých částí růže se získává vonný olej) odpověděli všichni 

správně, otázka, byla velmi jednoduchá a obecně známá. 

Na 7. otázku (která rostlina vytváří souplodí nažek) odpovědělo správně pět 

žáků, ostatní žáci nevěděli nebo odpověděli špatně. Opět zmiňovaná nažka, která žákům 

činila obtíže. 

Na 8. otázku (označení léčivek) odpovědělo správně devět žáků, jeden vynechal 

růži šípkovou, přestože šípky jako léčivé plody znali všichni žáci velmi dobře. 

Na 9. otázku (kolik korunních a kališních lístků mají růžovité) odpověděli 

správně všichni, každý z žáků měl v průběhu projektu v ruce růžovitou rostlinu a 

seznámil se s ní velmi podrobně. 

Na 10. otázku (vybrat rostlinu k typu plodu) odpovědělo správně pět žáků, 

problém se vyskytl u souplodí peckoviček, častá nesprávná odpověď byla jahoda.  
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  Graf č. 1. Shrnutí procentuálního zobrazení správných odpovědí u otázek 1 – 10. 

Na grafu je dobře patrné, že čtvrtou, šestou a devátou otázku (co se vyrábí        

ze šípků, z jaké části růže se získává vonný olej a kolik lístků korunních a kališních mají 

květy růžovitých rostlin) zodpověděli žáci bezchybně. Toto je velmi pozitivní zjištění.     

 Osmá otázka (které rostliny z vyjmenovaných patří mezi léčivky) měla devět 

správných odpovědí, což mě mile překvapilo, protože otázky týkající se léčivek jsem 

považovala za těžké. V kontrolních otázkách po úvodní prezentaci, žáci o léčivkách 

nevěděli takřka nic.  

Velké obtíže žákům činila třetí otázka (spojování rodových a druhových jmen 

růžovitých rostlin), toto správně určili pouze tři žáci. Z toho je patrné, že většina z nich 

zná pouze rodové a nikoliv druhové jméno.                                                                                                                            

Problém byla desátá otázka v souvislosti se slovem souplodí, patrně je to pro 

mnohé z nich příliš složitý slovní obrat. Přestože jsem tento termín několikrát 

vysvětlovala, ať už v souvislosti s jahodou nebo malinou, myslím si, že ho někteří žáci 

dost dobře nepochopili.    

Také otázky týkající se nažky ať už u páté otázky (které plody jsou 

charakteristické pro růžovité) nebo u sedmé otázky (která rostliny vytváří souplodí 

nažek na dužnatém květním lůžku) byly pro žáky obtížnější.                                         
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Nejhůře dopadla první otázka (jaký je hospodářský význam růžovitých rostlin), 

na tuto otázku odpověděl správně pouze jeden žák, ostatní neuvedli, že jde také             

o rostliny okrasné.               

V průměru byl tento test z hlediska správných odpovědí z 65% úspěšný. Tuto 

skutečnost hodnotím jako velmi dobrou, protože moje zkušenost s touto třídou je 

taková, že testy v průměru dopadají pod 50% úspěšnost.  

 

6.2 Laboratorní práce 

Laboratorní práce patří mezi metody praktických činností žáků. Jde o činnost, 

která pomáhá žákům vytvářet manuální dovednosti a návyky, umožňuje jim pracovat 

s přírodninami, učí je plánovat svou práci, sestavovat protokol a vyvozovat závěry. 

Laboratorní práce byla připravena na jednu hodinu, šlo o pozorování a zkoumání plodů 

růžovitých rostlin. Laboratorní listy a výsledky laboratorních prací jsou v příloze č. III. 

V rámci laboratorních cvičení jsem pro žáky připravila tři úkoly. Třídu jsem opět 

rozdělila do tří skupin. Skupiny žáků byly stejné jako v projektu a každá skupina 

obdržela jeden úkol.  

1. skupina dostala plod z podčeledi růžové – jahodu. Měli za úkol provést rozbor 

stavby souplodí nažek jahody. 

2. skupina obdržela plod z podčeledi slivoňové – švestku. Jejich úkolem bylo 

provést rozbor stavby švestky. 

3. skupina měla plod z podčeledi jabloňové – jablko. Jako úkol měli provést 

rozbor stavby jablka. 

Žáci pracovali tak, jak bylo uvedeno v postupu práce. Podélně rozřízli plod, 

prohlédli, zakreslili a popsali jednotlivé části plodu. V závěru také žáci shrnuli, co při 

rozboru zjistili. Jako součást laboratorních prací byly otázky, na které žáci odpovídali 

do závěrů. Laboratorní protokoly vypracovávali za domácí úkol. 
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LABORATORNÍ ÚKOLY: 

1. úkol: Rozbor souplodí nažek jahodníku (Fragaria sp.) 

Materiál: čerstvá jahoda  

Pomůcky: lupa, pinzeta, skalpel (žiletka), tužka, papír 

Postup práce: Nejprve si pečlivě podélně rozřízneme jahodu. Uprostřed jahody uvidíme 

vyklenuté květní lůžko, kolem něj dužinu, na povrchu lůžka jsou vidět drobné nažky. 

Vše si pečlivě prohlédneme lupou. Zhotovíme nákres a popíšeme. 

Nákres a popis: 

Závěr:   Napiš, co vidíš na povrchu a uvnitř lůžka. 

Kontrolní otázky: 1. Obsahuje jahoda nějaké vitamíny a minerály? 

                             2. Co způsobuje červenou barvu jahody? 

 

 

2. úkol: Rozbor stavby peckovice švestky (Prunus domestica) 

Materiál: čerstvá švestka  

Pomůcky: nůž, žiletka, pinzeta, podložka, lupa, tužka, papír 

Postup: Nejprve švestku podélně rozřízneme. Pozorujeme, jak je oplodí rozčleněno na 

vnější, střední a vnitřní. Uprostřed je jediné semeno. Lupou si dobře prohlédneme vnější 

ojíněné oplodí. Zhotovíme nákres a popíšeme. 

Nákres a popis: 

Závěr:  Napiš, jak je rozčleněné oplodí. 

Kontrolní otázky: 1. Jaké znáš další růžovité rostliny, které mají plod peckovici? 

                  2. Proč je švestka na povrchu ojíněná? 
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3. úkol: Rozbor stavby malvice jabloně (Malus domestica) 

Materiál: jablko 

Pomůcky: nůž, žiletka, pinzeta, podložka, lupa, tužka, papír 

Postup práce: Pečlivě si podélně rozřízneme jablko. Na podélném řezu plodem vidíme 

slupku, dužinu a jádřinec. Uvnitř jádřince jsou uložena semena. Stavbu jádřince a 

uložení semen prohlédneme lupou. Zhotovíme nákres a popíšeme. 

Nákres a popis: 

Závěr: Napiš, z čeho vznikla malvice a jak se jmenují jednotlivé části. 

Kontrolní otázky: 1. Jaké znáš další růžovité rostliny, které mají plod malvici? 

                              2. Co všechno se dá vyrábět z jablek? 

   

Rozbor laboratorních úkolů: 

Žáci z 1. skupiny, kteří dostali plod z podčeledi růžové, a to jahodu, vypracovali 

své protokoly nejlépe, včetně zdařilých nákresů a popisků. Do svých závěrů napsali,    

že uvnitř lůžka je dužnina řídká a na povrchu pevnější. Na první otázku, odpověděli,    

že jahoda obsahuje vitamin C, E, a minerály mangan, draslík, vápník, hořčík, fosfor, 

železo, zinek. Na druhou otázku odpověděli, že červenou barvu jahody způsobují 

barviva. Jeden žák napsal, že jde o antokyany.  

Žáci odpověděli na obě otázky správně, jejich protokoly byly pěkně upravené, 

práce kvalitní. 

Žáci z 2. skupiny, kteří obdrželi plod z podčeledi slivoňové, a to švestku, 

vypracovali své protokoly také správně. Jejich laboratorní listy byly přehledné               

a nákresy zdařilé. Do závěru napsali, že oplodí je členěné na vnější (blanité), střední 

(dužnaté) a vnitřní (tvrdé) oplodí. Na první otázku odpověděl jeden žák, že další 

růžovité rostliny, které mají plod peckovici, jsou trnka, třešeň, meruňka a broskev. 

Ostatním dvěma žákům chyběla buď trnka, nebo meruňka a broskev. Na druhou otázku 

odpověděli shodně, že ojínění švestky způsobuje vosková vrstva, která brání vysychání.  
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Žáci odpověděli také na obě otázky správně a jejich protokoly byly pěkně 

vedené. 

Žáci z 3. skupiny, kteří měli plod z podčeledi jabloňové, a to jablko, vypracovali 

své protokoly správně jen zčásti. Laboratorní listy měli přehledné, až na jednoho žáka 

(předpokládám, že ho vyráběl před hodinou). Do závěru odpověděla správně pouze 

jediná žákyně, že malvice vzniká ze stěny semeníku, ke které přirůstá češule, ostatní tři 

žáci tuto část nesplnili. Na první otázku dva žáci odpověděli, že další růžovité rostliny, 

které mají plod malvici, jsou hruška, hloh a jeřáb a dva žáci udali jen hrušku. Na druhou 

otázku, co se vyrábí z jablek, odpověděli všichni čtyři žáci správně, že jsou to kompoty, 

džemy, džusy, mošty a jeden odpověděl ještě navíc štrúdl a alkohol. 

Tři žáci z této skupiny neměli správně napsaný závěr, jeden z nich měl protokol 

velmi neupravený a nepřehledný. Otázky zodpověděli všichni. Jediná dívka ze třídy, 

která byla v této skupině, měla svou práci nejupravenější a jako jediná z nich splnila 

správně zadání. 
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7 Diskuze 

 

     Ve své diplomové práci jsem se zabývala didaktickým využitím léčivých 

rostlin z čeledi Rosaceae ve výuce přírodopisu se zaměřením na region Žatecka. 

V současné době je ve školství kladen velký důraz na rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků a také na praktické vzdělávání. Přesto ve školách stále převládá 

frontální způsob výuky, a to i v předmětech, kde lze využít aktivizující nebo komplexní 

výukové metody, při kterých žáci mohou získávat nové znalosti a dokázat je využít 

v praktickém životě. Je překvapující, kolik dětí, ačkoliv každý zná jablko, švestku, šípek 

či jahodu nebo malinu, neví, že tyto rostliny patří do jedné čeledi a že mají spolu něco 

společného.  

Teoretická část mé práce je zaměřená na charakteristiku Žatecka, na čeleď 

růžovitých rostlin, její významné zástupce a využití v léčitelství i v běžném životě. Dále 

jsem provedla analýzu vybraných učebnic přírodopisu pro 2. stupeň z hlediska 

zastoupení léčivých rostlin z čeledi Rosaceae. K analýze jsem použila učebnice 

nakladatelství FRAUS, FORTUNA, SPN, SCIENTIA a PRODOS. Z analýzy 

vyplynulo, že nejčastěji byly dané rostliny citovány, či vyobrazeny v učebnicích 

z nakladatelství SPN, pak FRAUS a následovala FORTUNA. Dle mého názoru jsou 

nejpřehledněji uspořádaná fakta a informace v učebnicích z nakladatelství FRAUS, 

přestože z pohledu zastoupení daných rostlin byla tato učebnice až na druhém místě.  

V praktické části jsem vytvořila projekt na téma růžovité rostliny. Spolu s dětmi 

jsem v rámci projektu absolvovala exkurzi za rostlinami čeledi Rosaceae, dále jsem 

připravila didaktický test a laboratorní cvičení.  

V úvodu projektu, po shlédnuté prezentaci, jsem zadala dětem vstupní test na 

růžovité rostliny. Žáci znali odpovědi na základní otázky, jako např. jak se nazývá plod 

jabloně, nebo jaké vitamíny obsahuje ovoce z dané čeledi, ale otázky spojené s léčivými 

účinky těchto rostlin, např. na jaké onemocnění se vaří čaj z lístků jahodníku, 

nedokázali zodpovědět. Z osmi otázek neznali odpověď na tři, přičemž všechny tři 
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otázky se týkaly léčivých účinků daných rostlin. Z toho je patrné, že léčivé účinky 

těchto druhů rostlin žáci vůbec neznají. 

Projekt probíhal dva týdny, z toho první dvě hodiny byly teoretické (seznámení 

s projektem, prezentace, vyhledávání informací o zadaných rostlinách) a pak 

následovala exkurze za léčivými rostlinami z čeledi Rosaceae. Vydali jsme se do míst, 

která velmi dobře znám a vím, jaké rostliny tam rostou, případně kde je hledat. Žáci 

měli možnost důkladně si prohlédnout květy, listy a také stromy, spočítat korunní          

a kališní lístky na květu, podívat se jak vypadají tyčinky apod. Nalezené rostliny si 

doma vysušili a ve druhém týdnu jsme ve škole vyráběli herbářové položky. V poslední 

hodině projektu žáci hodnotili svou práci a také výkony svých spolužáků. Jejich 

vytvořené práce, což byly herbářové položky a doprovodné listy, byly vystaveny 

v prostorách školy.  

Jako ověření znalostí z projektu jsem pro děti připravila didaktický test složený 

z 10 otázek různého typu. Rozborem těchto otázek jsem zjistila, že z hlediska správných 

odpovědí byl test 65%, což považuji v této třídě za úspěch, protože i když je tato třída 

velmi aktivní, týká se jejich aktivita spíš sportu než vlastní výuky. Nejvíce mě potěšilo, 

že si žáci z projektu odnesli nějaké informace o účincích léčivých rostlin. 

Další součástí ověření znalostí žáků byla laboratorní práce, činnost, která patří 

v této třídě mezi oblíbené. Žáci prováděli rozbor stavby souplodí nažek jahody, rozbor 

stavby peckovice švestky a rozbor stavby malvice jabloně. Jako výstup vypracovali 

protokoly s nákresem a popisem a odpovídali na otázky týkající se daného plodu. 

Laboratorní úkoly žáci splnili, i když ne všichni zodpověděli všechny otázky. 

Domnívám se, že zařazení projektů do výuky je velmi vhodné, žáci se učí jak 

spolupracovat, tak pracovat samostatně, jejich aktivity jsou různorodé, práce není 

jednotvárná a odnesou si z hodin víc informací. Projektová metoda je přínosná pro třídu, 

zpestřuje výuku a učí žáky novým věcem, ale na druhou stranu je poměrně náročná      

na přípravu, organizaci a také na čas. Žáky samotné práce na projektu bavila, často 

využívali možnost jít do počítačové místnosti v době volna před odpoledním 

vyučováním a zjišťovat si potřebné informace. Nejvíce se jim líbila exkurze, 

samozřejmě mimo jiné i proto, že celý den strávili mimo školu.  
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8 Závěr 

 

Diplomová práce předkládá teoretickou část, ve které je zpracována 

charakteristika léčivých rostlin z čeledi Rosaceae a část mé vlastní práce, kde je 

rozpracováno didaktické využití růžovitých rostlin v hodinách přírodopisu na druhém 

stupni základní školy. 

Téma růžovitých rostlin jsem pojala projektovou metodou, kdy jsem stanovila 

určité cíle a výstupy, které jsme během projektu s žáky plnili. Práci na projektu považuji 

za velmi přínosnou jak pro mě, tak pro děti. Projekt je zaměřený na manipulaci 

s přírodninami, se kterými se žáci mohou běžně setkat, rozvíjí jejich schopnost 

komunikovat mezi sebou, pracovat s informacemi a umět je využívat. Mě osobně tato 

práce s dětmi velmi bavila, měla jsem možnost vidět je i z jiného pohledu než v běžné 

výuce. Cílem projektu bylo vytvořit herbářové položky a doprovodné listy k zadaným 

rostlinám, které byly vystavené na nástěnce ve vestibulu školy. 

V úvodu diplomové práce jsem si dala několik cílů. Hlavním cílem mé práce 

bylo didakticky využít léčivé růžovité rostliny v hodinách přírodopisu na druhém stupni 

ZŠ. 

Naplánovala a zrealizovala jsem projekt na toto téma a ověřila jsem ho výuce 

přírodopisu. 

Prezentace v Power Pointu s názvem „Rostliny čeledi růžovitých (Rosaceae)“, 

didaktický test i laboratorní úlohy, které jsem vytvořila, mohou posloužit dalším 

učitelům v hodinách přírodopisu na 2. stupni základních škol. Také námět na projektové 

vyučování doporučuji k využití. Cíle, které jsem si vytýčila v úvodu své diplomové 

práce, jsem splnila. 
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