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Abstrakt 

   Botanické zahrady plní mnoho nejrůznějších funkcí, z nichţ k nejdůleţitějším patří funkce 

vzdělávací. Svým návštěvníkům poskytují širokou nabídku sluţeb, např. komentované 

prohlídky, nejrůznější výukové programy, pracovní listy apod. Stejně je tomu také 

v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem mé 

diplomové práce bylo připravit pro tuto botanickou zahradu pracovní listy k expozici vodních 

a bahenních rostlin, ověřit je na studentech a upravit do konečné podoby. Výsledkem jsou dvě 

verze pracovních listů (jarní a podzimní) spolu s autorským řešením a metodická příručka 

pro učitele.  

   Dále jsem v rámci diplomové práce realizovala dotazníkové šetření, ve kterém jsem se 

zabývala otázkou výuky vodních a bahenních rostlin na českých gymnáziích a zkoumala, 

jakým způsobem učitelé přistupují k exkurzím ve výuce botaniky. 

 

Klíčová slova: botanická zahrada, pracovní list, vodní a bahenní rostliny, exkurze, dotazník 

 

 

 

Abstract 

   Botanical gardens perform a wide variety of functions, from which one of the most 

important is an educational function. They provide to visitors a large range of services such as 

guided tours, a variety of educational programs, worksheets etc. The same applies to the 

Botanical garden of Faculty of Science, Charles University in Prague. The main aim of the 

thesis was to prepare worksheets concerning exposition of aquatic and marsh plants in already 

mentioned botanical garden, verify them on students and adjust them to final forms. The 

results of the thesis are two different versions (spring and autumn) of the worksheets as well 

as author’s solution and methodological manual for teachers. 

   Within the thesis I also implemented the questionnaire survey where I dealt with the issue of 

teaching the theme of aquatic and marsh plants at Czech grammar schools and examined the 

attitude of teachers to field trips during botany teaching. 

 

Key words: botanical garden, worksheet, aquatic and marsh plants, field trip, questionnaire 
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1. ÚVOD 

   Botanické zahrady jsou uměle vytvořené zahrady, které vlastní dokumentované sbírky 

ţivých rostlin pro účely vědeckého výzkumu, zachování rostlinných druhů, vystavování 

rostlin a pro účely vzdělávání. Součástí těchto sbírek jsou rostlinné druhy z nejrůznějších 

koutů naší zeměkoule. Botanické zahrady tak lidem umoţňují spatřovat flóru z celého světa 

v plné kráse. Obyvatelům velkých měst navíc poskytují moţnost utéci od hluku a znečištění, 

uţívat si krás přírody a nadýchat se čerstvého vzduchu. Ve společnosti plní botanické zahrady 

nesčetně funkcí, z nichţ nejvýznamnější jsou zejména funkce výchovná, vědecká a rekreačně-

estetická. 

   Ve výuce botaniky i v dalších přírodovědných předmětech hrají botanické zahrady 

nezastupitelnou roli. Poskytují moţnost seznámit studenty poutavou formou nejen s našimi, 

ale i s cizokrajnými zástupci rostlin, stejně jako s ekologickými aspekty těchto rostlin 

a vztahy mezi nimi. Botanika tak pro studenty přestává být jen abstraktním telefonním 

seznamem, který se učí nazpaměť. Ke zvýšení atraktivnosti nabízejí botanické zahrady 

školám mnohé sluţby, z nichţ nejběţnější jsou komentované prohlídky, nabídka pracovních 

listů k jednotlivým expozicím či tematickým celkům a dále nejrůznější výukové programy. 

   O zatraktivnění sluţeb školám usiluje také Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Botanická zahrada PřF UK), která v současné době 

spolupracuje s katedrou učitelství a didaktiky biologie na tvorbě výukových materiálů 

k jednotlivým expozicím, jak ve sklenících, tak i ve venkovní části botanické zahrady. 

   Jakoţto studentka učitelství se zálibou v botanice a tvorbě pracovních listů jsem se proto 

rozhodla o spojení příjemného s uţitečným, a jako hlavní náplň své diplomové práce jsem si 

zvolila vytvoření pracovních listů k expozici Vodní a bahenní rostliny, jedné z venkovních 

expozic Botanické zahrady PřF UK. 

   Kdyţ jsem započala s tvorbou pracovních listů a ponořila se hlouběji do problematiky 

vodních a bahenních rostlin, začala jsem si klást spoustu otázek. Například mě zajímalo, jak 

k výuce vodních a bahenních rostlin učitelé přistupují, zda je vůbec vyučují, o kterých 

zástupcích se zmiňují, atd. Abych na tyto otázky dokázala odpovědět, rozhodla jsem se 

v průběhu psaní práce pro zrealizování dotazníkového šetření směřovaného na středoškolské 

vyučující, které mi mělo tyto otázky zodpovědět. Dotazník jsem zaměřila obecně na exkurze 

ve výuce botaniky, s přihlédnutím k vodním a bahenním rostlinám a k vyuţívání pracovních 

listů.  
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   V rámci své diplomové práce jsem si tedy vytyčila tři hlavní cíle. Prvním cílem bylo 

připravit a ověřit pracovní listy pro expozici vodních a bahenních rostlin v Botanické 

zahradě PřF UK. Druhým cílem bylo zjistit, jakým způsobem učitelé přistupují k výuce 

vodních a bahenních rostlin, a třetím cílem bylo zhodnotit, jaký mají učitelé přístup 

k exkurzím ve výuce botaniky. 

 

   Dílčí cíle mé diplomové práce lze shrnout takto: 

1. Vytvořit pracovní listy k expozici Vodní a bahenní rostliny v Botanické zahradě PřF UK. 

2. Ověřit a vyhodnotit připravené pracovní listy a následně je upravit do konečné podoby. 

3. Zjistit, zda jsou vodní a bahenní rostliny na českých gymnáziích učeny jako jeden 

ekologický celek nebo v rámci jednotlivých taxonomických skupin. 

4. Porovnat zástupce vodních a bahenních rostlin, které učitelé zařazují do výuky, s druhy 

uvedenými ve středoškolských učebnicích. 

5. Zhodnotit, kam učitelé na botanické exkurze chodí nejčastěji, a na jaké okruhy rostlin tyto 

exkurze zaměřují. 

6. Ověřit, zda učitelé při exkurzích vyuţívají pracovní listy poskytované botanickými 

zahradami.  

 

   V rámci diplomové práce jsem si také stanovila, a následně pomocí dotazníkového šetření 

otestovala, tyto hypotézy: 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji vyuţívají nabízené pracovní listy, neţ 

pracovní listy vlastní. 

H2: Praţští učitelé vyuţívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, neţ učitelé 

mimopraţští. 

 

   Věřím, ţe úsilí a nápady, které jsem do této diplomové práce vloţila, jsou smysluplné 

a přinesou uţitek jak botanické zahradě, tak i vyučujícím a studentům. 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

   V teoretické části diplomové práce se zabývám botanickými zahradami, problematikou 

vodních a bahenních rostlin a pracovními listy.  

   V první části čtenáře blíţe seznamuji s funkcemi botanických zahrad, představuji 

Botanickou zahradu PřF UK, a také samotnou expozici vodních a bahenních rostlin, pro niţ 

byly pracovní listy tvořeny. Uvádím zde rovněţ přehled dalších botanických zahrad a sbírek, 

které jsou pro výuku vodních a bahenních rostlin vhodné. Tento přehled můţe slouţit jako 

průvodce (nejen) pro mimopraţské učitele biologie. Jeho smyslem je poskytnout vyučujícím 

typy, kam se za vodními a bahenními rostlinami vydat, případně jaké další moţnosti mohou 

při výuce těchto rostlin vyuţít.  

   Druhá část je věnována stručné charakteristice tematického celku vodních a bahenních 

rostlin, problematice těchto rostlin v rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia 

a ve vybraných středoškolských učebnicích. Pojem „vodní rostliny“ uţívám v celé diplomové 

práci pouze ve smyslu sladkovodních cévnatých makrofyt, vyjma tropických a subtropických 

druhů. 

   S přihlédnutím k hlavní náplni mé diplomové práce jsem do teoretické části zařadila rovněţ 

kapitolu týkající se pracovních listů a jejich tvorby. 

   U citovaných internetových zdrojů v textu kvůli přehlednosti uvádím pouze zkratku www 

s číslem. Celé webové adresy jsou uvedeny v Seznamu pouţitých zdrojů. 

 

2. 1. Botanické zahrady a jejich význam pro společnost 

   Botanic Gardens Conservation International (BGCI), mezinárodní organizace sdruţující 

botanické zahrady, definuje botanické zahrady jako instituce, které vlastní dokumentované 

sbírky ţivých rostlin pro účely vědeckého výzkumu, zachování rostlinných druhů, 

vystavování rostlin a pro účely vzdělávání (Wyse Jackson, 1999). 

   Botanické zahrady celého světa plní širokou škálu nejrůznějších funkcí a mají proto 

nezastupitelnou roli pro společnost. Z nejzákladnějších funkcí lze uvést funkci vědeckou, 

rekreačně-estetickou, kulturně-uměleckou a v neposlední řadě funkci vzdělávací. Podílejí se 

také na celé řadě dalších a neméně důleţitých činností, z nichţ nejdůleţitější shrnuli ve své 

práci Wyse Jackson a Sutherland (2000). K těmto činnostem patří například zapojení se 

do programů na sniţování znečištění a jeho monitorování, etnobiologické výzkumy atd. 

   Jak bylo zmíněno výše, funkcí, které botanické zahrady plní, je široké spektrum, navíc se 

jednotlivé úlohy mohou navzájem prolínat. Protoţe nelze celý rozsah spolehlivě pokrýt, 
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zaměřím se blíţe pouze na funkce nejzákladnější, z nichţ pozornost budu věnovat zejména 

úloze botanických zahrad ve vzdělávání, která je pro mne vzhledem k tématu a zaměření mé 

diplomové práce nejdůleţitější. 

 

2. 1. 1. Úloha botanických zahrad pro vědu 

   Hlavní význam botanických zahrad z pohledu vědy spočívá ve výzkumu a dokumentaci 

rozmanitosti rostlin a ochraně genofondu ohroţených rostlinných taxonů. Zásluhou 

botanických zahrad se tak podařilo zachránit jiţ celou řadu rostlinných druhů, které by jinak 

vyhynuly. Jako příklad lze uvést orchidej Euanthe sanderiana, která se uţ ve volné přírodě 

nevyskytuje, a lze ji spatřit pouze v botanických sklenících.  

   Pro zajišťování genofondu se vyuţívá cílevědomého a dlouhodobého pěstování rostlin, kdy 

zásadní roli hraje experimentální botanika, a to nejen z hlediska introdukce rostlin, 

ale i z hlediska kříţení a šlechtění kulturních druhů (Svoboda, Tábor, 1998; Roudná, 

Hanzelka, 2006; Bahulová a kol., 2007).  

   Botanické zahrady navíc slouţí jako cenný zdroj vědeckého materiálu a kombinují několik 

vlastností, které z nich dělají perfektní místo pro nejrůznější vědecké výzkumy. V prvé radě, 

uzpůsobení areálu botanické zahrady zpravidla napodobuje běţný zahradní experiment 

s širokou škálou rostlinných druhů rostoucích na jednom místě a za stejných podmínek. 

Rostliny jsou optimálně rozmístěny a rostou v podmínkách pro jejich druh nejvhodnějších 

(hnojení, odplevelování, ochrana proti škůdcům). Navíc zde rostou pospolu takové rostlinné 

druhy, které vedle sebe v přirozených podmínkách nenajdeme. Tyto druhy jsou 

shromaţďovány z mnoha odlišných zeměpisných oblastí světa s rozdílným klimatem. 

Kolekce rostlin jsou proto značně rozmanité a můţeme zde najít široké spektrum 

taxonomických skupin. Tato různorodost usnadňuje ekologické, taxonomické, srovnávací, 

evoluční i jiné studie (Primack, Miller-Rushing, 2009). 

   Jedním z velmi aktuálních témat současnosti je globální změna klimatu. O této problematice 

vyšlo jiţ nesčetně studií, které dokazují, ţe dopady klimatických změn jsou rozsáhlé 

a způsobují celou řadu jevů. A právě botanické zahrady mají ve výzkumu klimatických změn 

nezastupitelné místo. Jedná se především o zkoumání vlivu klimatických změn na ţivotní 

cykly rostlin a na distribuci rostlin na Zemi. Botanické zahrady slouţí jako cenný zdroj 

dlouhodobých dat. Díky nim lze určit, jak jednotlivé dlouhověké rostliny reagují 

na klimatické změny v průběhu svého ţivota, a to z hlediska fenologie, fyziologie, růstu 

i anatomie (Primack, Miller-Rushing, 2009). 
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2. 1. 2. Rekreačně-estetická a kulturně-umělecká funkce botanických zahrad  

   Rekreačně-estetická funkce botanických zahrad začala nabývat na důleţitosti zejména 

v posledních několika letech. V průběhu minulého století začalo docházet ke stále větší 

koncentraci obyvatel z venkova do velkých měst. Zatímco urbanizace zvyšuje příleţitosti 

pro ekonomický růst a moţnosti lepšího přístupu ke sluţbám, má také výrazné dopady 

na kvalitu ţivotního prostředí (Lundquist et al., 2003). Jako příklady lze uvést znečištění, 

ztrátu přirozeného prostředí a biologické rozmanitosti či zvyšující se nároky na přírodní 

zdroje (Wilby, Perry, 2006). Z těchto důvodů jsou botanické zahrady, jakoţto oázy zeleně 

a zdravého prostředí, často obyvateli měst vyhledávány. Důleţitou roli hrají zejména 

ve městech velkých, kde mají lidé pro procházky do přírody omezené moţnosti. Prostředí 

botanických zahrad kladně působí na pocitové vnímání okolní přírody a je ideálním místem 

pro duševní i fyzickou relaxaci lidí (Roudná, Hanzelka, 2006; Bahulová a kol., 2007). 

   Navštěvování botanických zahrad kvůli relaxaci a zdravému ţivotnímu prostředí potvrdili 

ve svém výzkumu Cathrine Ward et al. (2010), kteří se zaměřili na zkoumání důvodů návštěv 

v šesti jihoafrických botanických zahradách. Naprostá většina respondentů zvolila jako hlavní 

důvod právě relaxaci na zdravém vzduchu a těšení se z krás přírody. Ke stejnému závěru došli 

také Ballantyne et al. (2008) u opakujících se návštěvníků botanické zahrady v Brisbanu.  

   Opomenout nelze ani kulturně-umělecký význam. Mnohé botanické zahrady jsou odrazem 

vkusu, uměleckých směrů a kulturního prostředí své doby. Navíc mohou slouţit jako 

inspirace pro umělecká díla z nejrůznějších oblastí lidské činnosti (Roudná, Hanzelka, 2006; 

Bahulová a kol., 2007). Botanické zahrady jsou také místem konání nejrůznějších výstav, 

koncertů, interaktivních programů a jiných kulturních akcí. Například v Botanické zahradě 

PřF UK v Praze se kaţdoročně konají výstavy kaktusů, masoţravých rostlin, citrusů, 

exotického ptactva i akvarijních rybek. Botanická zahrada hlavního města Prahy pořádá 

výstavu tropických motýlů, dýní, sukulentů, fotografií a kaţdoročně organizuje také 

vinobraní. Obdobně je tomu i u ostatních českých a světových zahrad (Chytrá a kol. 2010).  

 

2. 1. 3. Úloha botanických zahrad ve vzdělávání 

   Botanické zahrady přináší mnohostranné vyuţití zejména ve výuce biologických, 

ekologických i geografických věd a přírodovědných předmětů na všech stupních vzdělávání. 

Nemalou úlohu hrají také ve vzdělávání předškolních dětí a dospělých (Bahulová a kol., 

2007; Dodd, Jones, 2010).  
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   Jak uvádí Caroline Hotine (1997), lze jich vyuţít rovněţ v rámci výuky předmětů, které se 

netýkají přímo rostlinné problematiky a ekologie rostlin. V předmětech uměleckých mohou 

být vyuţity jako zdroj inspirace a objektů ke ztvárnění (viz estetická a kulturně-umělecká 

funkce), vyuţití najdou také ve výuce dějepisu a zeměpisu. Studenti se zde mohou učit 

pracovat s mapou, opakovat si jednotlivé země světa, a např. v botanické zahradě 

v Cambridgi mají chronologický záhon, který mapuje historii zavlečení rostlinných druhů 

z celého světa do Británie během posledních 450 let. Do časové osy jsou zaneseny téţ 

důleţité milníky z dějin společnosti. Mnohé rostliny vykazují symetrii a sekvenční vzory, 

kterých se dá vyuţít především ve výuce matematiky. V rámci informační techniky mohou 

být zahrady pouţity ke sběru dat, která pak mohou studenti různým způsobem (např. 

graficky) zpracovávat. Návštěva botanické zahrady přichází v úvahu také v souvislosti 

s průřezovými tématy (Hotine, 1997).  

   V rámci environmentální výchovy se lze bavit např. o znečištění ţivotního prostředí, 

ohroţených druzích či závislosti lidstva na rostlinách a moţnosti vyčerpání přírodních zdrojů 

(viz výukové programy níţe) (Hotine, 1997; RVP G, 2007). 

   Vraťme se ale k výuce předmětů přírodovědných, pro něţ mají botanické zahrady význam 

z hlediska vzdělávání největší. Co se týká samotných zahrad, jednotlivé sbírky obsahují 

významné zástupce bylin i dřevin z nejrůznějších čeledí a často bývají pojímány ekologicky, 

jako biotopové expozice. Cílem expozic je představit návštěvníkům jednotlivé rostlinné 

taxony prostřednictvím souborů biologických jedinců v prostředí blízkém jejich reálnému 

ţivotnímu prostředí. Toto uspořádání pomáhá osvětlit ekologické vztahy mezi rostlinami 

a rostlinnými společenstvy. Některé části zahrad mohou být ovšem uspořádány 

i z taxonomického hlediska, kdy jsou vedle sebe pěstovány rostliny s podobnou ţivotní 

formou a druhově početné rody rostlin. Toto uspořádání je výhodné zejména v případě, pokud 

je potřeba naučit se od sebe příbuzné druhy podle charakteristických znaků rozeznávat 

(Šetelová a kol., 1977; Bahulová a kol., 2007; Chytrá a kol., 2010).  

   Pro lepší orientaci návštěvníků v jednotlivých expozicích, bývá většina vystavovaných 

rostlinných druhů opatřena jmenovkou s českým (resp. jiným, v závislosti na zemi) 

a vědeckým názvem, mnohdy zde bývá i zařazení do příslušné čeledi. Některé větší botanické 

zahrady, např. botanická zahrada v Cambridge, u kaţdého vystavovaného druhu uvádějí i jeho 

rozšíření v přírodě. Aby se návštěvníci dozvěděli o vystavovaných rostlinách a jejich 

ekologických nárocích základní informace i všelijaké zajímavosti, bývají v botanických 

zahradách u jednotlivých expozic umístěny informační panely. Některé zahrady nabízejí 
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návštěvníkům rovněţ připravené pracovní listy a různé informační letáčky. Moderní jsou 

v současné době také audiopanely s odborným výkladem v několika jazycích. Se systémem 

audiopanelů se u nás můţeme setkat např. v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně (Šetelová a kol., 1977; Hotine, 1997; Bahulová a kol., 2007; 

Chytrá a kol., 2010). 

   Převáţná část botanických zahrad světa nabízí nejen školám, ale i široké veřejnosti, 

nejrůznější vzdělávací programy a komentované prohlídky. Ty mohou být zaměřeny 

na konkrétní expozice, či konkrétní skupiny rostlin, nebo mohou být pojaty komplexněji 

a orientovat se na širší problém. Prostřednictvím vzdělávacích programů mohou botanické 

zahrady seznamovat své návštěvníky se současnými problémy světa, jako jsou globální 

změny klimatu, dopady na biologickou rozmanitost rostlin, hrozby a rizika vymírání druhů, 

invazivní druhy rostlin, geneticky modifikované potraviny atd. Vzdělávací programy jsou 

neocenitelné rovněţ při zvyšování povědomí o důleţitosti ochrany rostlin v souvislosti 

s trvale udrţitelným rozvojem společnosti. Ke zvýšení přitaţlivosti těchto programů, 

pro zvýšení motivace ţáků a k jejich aktivizaci, mají botanické zahrady k těmto výukovým 

programům připravené také nejrůznější didaktické pomůcky, pracovní listy, didaktické hry 

atd. (Dodd, Jones, 2010; Wyse Jackson, Sutherland, 2012; www1). 

   O některých výukových programech a sluţbách nabízených školám v našich botanických 

zahradách budu pojednávat v kapitole 2. 3., proto je zde dále nerozvádím a neuvádím ani 

ţádný konkrétní příklad. 

   Pro zvýšení atraktivnosti nabízejí některé botanické zahrady svým zákazníkům vedle 

výukových programů také další sluţby, které rozvíjí jejich osobnost a umoţňují vzdělávat se 

v rozmanitých směrech. Pořádají nejrůznější přednášky, umělecké výstavy, divadelní 

a hudební představení, zahrádkářské poradny, organizují exkurze atd. (Roudná, Hanzelka, 

2006). Touto formou zahrady přispívají mimo jiné k rozvoji kulturních a estetických hodnot, 

coţ souvisí s rekreačně-estetickou a kulturně-uměleckou funkcí zahrad, o které byla zmínka 

v předchozí podkapitole. 

   Důleţitá, z hlediska vzdělávání, je taktéţ spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi. 

Spolupracovat lze při realizaci školních i mimoškolních projektů, mohou společně vytvářet 

nové výukové programy a rozmanité materiály pro potřeby výuky, např. natáčet dokumenty 

či tvořit jiné vizuální pomůcky. Spolupracovat mohou také při zadávání a řešení odborných 

a vědeckých prací. V neposlední řadě je tato spolupráce výhodná rovněţ pro další odborný 

růst pracovníků botanických zahrad (Thompson, 1972; Roudná, Hanzelka, 2006). 
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   Trendem mezi světovými botanickými zahradami se stalo zakládání návštěvnických 

vzdělávacích center. Vzdělávací centra obecně jsou zařízení, která jsou součástí botanických 

a zoologických zahrad, muzeí, národních parků a dalších turistických cílů. Podílejí se 

na výukových programech těchto zařízení a slouţí tak k posilování jejich vzdělávací funkce.  

Botanické zahrady s návštěvnickými vzdělávacími centry se liší oproti zahradám bez těchto 

center zejména v tom, ţe zde se návštěvníci neprochází jen po zahradě samotné, ale v rámci 

návštěvy se mohou podívat i přímo do vzdělávacího centra, kde jsou pro ně připraveny 

doplňující informace z mnoha oblastí botaniky a ekologie, např. regionální přírodní historie, 

zahradničení, zemědělství, a řada dalších atraktivních témat a zajímavostí. Většina center 

k tomuto účelu vyuţívá moderní zobrazovací zařízení, informační panely a ukázkové 

exempláře. Součástí center bývají také informační pulty, knihkupectví, učebny a přechodné 

tematické výstavy (Wyse Jackson, Sutherland, 2000; He, Chen, 2012). Příklady světových 

zahrad, které se mohou vzdělávacími centry pyšnit, jsou např. královské botanické zahrady 

v Kew, botanická zahrada university v Osnabrücku, botanické zahrady v Severní Karolíně, 

New Yorku, Kyjevě, a mnohé další. 

   He a Chen (2012) provedli studii zahrnující pět čínských botanických zahrad, jejichţ 

součástí je právě návštěvnické vzdělávací centrum, a zabývali se otázkou jejich přispění 

ke vzdělávací funkci těchto zahrad. Šetření prováděli za pomoci dotazníků, kde vyuţili 

Likertovu pětibodovou škálu. Studie ukázala slibné výsledky ve vztahu k posilování 

vzdělávací funkce botanických zahrad, neboť prokázala, ţe lidé, kteří vzdělávací centrum 

navštívili, jsou přesvědčeni, ţe získali při návštěvě zahrady mnohem více vědomostí 

ve srovnání s těmi, kteří centrum nenavštívili. Výzkum téţ ukázal, ţe správně fungující 

vzdělávací centrum můţe ve vztahu k získaným vědomostem přispět téţ ke zlepšení záţitků 

návštěvníků. He a Chen proto předkládají doporučení, ţe zřizování dobře navrţených 

vzdělávacích center by se mělo stát v botanických zahradách běţnou praxí.  

   V České republice je přibliţně 50 zařízení typu botanických zahrad, z nichţ většina byla 

zaloţena právě pro vzdělávací účely. Z tohoto důvodu je převáţná část botanických zahrad 

u nás, ale i ve světě, součástí vysokých či středních odborných škol. V rámci výuky 

na středních odborných školách studenti v zahradách obvykle přímo pracují a učí se základům 

všech zahradnických postupů. Botanické zahrady vysokých škol poskytují pracoviště 

pro diplomanty botanických i jiných oborů. Navíc botanické zahrady poskytují vhodný 

demonstrační materiál pro výuku a jsou zdrojem pro vytváření a doplňování školních sbírek 
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plodů, semen, listů a dalších částí rostlin, které lze v suchém stavu uchovávat (Šetelová a kol., 

1977; Roudná, Hanzelka, 2006). 

   V úvodu této podkapitoly jsem zmínila, ţe botanické zahrady přinášejí mnohostranné 

vyuţití na všech stupních vzdělávání, včetně vzdělání předškolního. Jako konkrétní příklad 

lze uvést přírodovědnou školku Rybička, unikátní školku s ojedinělým přírodovědným 

programem, kterou v březnu 2013 v areálu Botanické zahrady otevřela Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Součástí školky je přírodovědná dílna určená 

pro „přírodovědně-badatelskou činnost“, zookoutek s cca 11 ubikacemi pro domácí i exotická 

zvířata, keramická dílna s pecí, a také zahrádka upravená pro potřeby dětí. Umístění školky 

v areálu botanické zahrady navíc dětem umoţňuje kaţdodenní procházky zahradou, návštěvy 

skleníků a pomoc při pracích v zahradě. Školka je svou koncepcí zaměřena rovněţ na ochranu 

ţivotního prostředí a udrţitelný rozvoj (www2; www3). 
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2. 2. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Botanická 

zahrada PřF UK) je nejstarší botanickou zahradou v České republice, která patří zároveň mezi 

nejstarší evropské univerzitní zahrady. Leţí v samém centru Prahy a rozprostírá se na ploše 

o celkové rozloze 3,5 ha. Z té patří 1000 m
2
 skleníkům a zbylých 3,4 ha zabírají venkovní 

plochy (Chytrá a kol., 2010; www4a).  

   Jedná se o klasickou univerzitní zahradu, která je určena ke vzdělávání studentů. Slouţí jako 

zdroj demonstračního materiálu pro studenty biologie a přidruţených oborů jak z Karlovy 

univerzity, tak ze sesterských fakult, středních a základních škol. Současně přispívá 

k celoţivotnímu vzdělávání ostatní veřejnosti a je také vítaným místem pro relaxaci místních 

obyvatel. Botanická zahrada PřF UK navíc, jak jiţ bylo zmíněno výše, kaţdoročně pořádá 

několik desítek výstav, koncerty a různé další akce pro veřejnost, a je tedy nesporná jak její 

funkce vzdělávací a rekreačně-estetická, tak i funkce kulturně-výchovná. Ročně zahradu 

navštíví kolem 100 000 návštěvníků (Šetelová a kol., 1977; Chytrá a kol., 2010; www4a).  

   Školám Botanická zahrada PřF UK poskytuje širokou nabídku sluţeb zahrnujících výukové 

programy, komentované prohlídky atd. Pro bliţší informace o těchto sluţbách odkazuji 

na diplomovou práci Elišky Novákové (2014), která se zabývala problematikou vyuţívání 

Botanické zahrady PřF UK ve výuce biologie a přírodopisu. 

 

2. 2. 1. Historie zahrady 

   Univerzitní zahrada byla zaloţena za působení profesora J. G. Mikana v roce 1775 

na Smíchově, v prostoru někdejší jezuitské zahrady a přilehlých pozemků. Počáteční rozloha 

zahrady činila 2,3 ha, od roku 1835, kdy byl přikoupen další pozemek, se zahrada rozrostla 

na 3,6 ha. Největšího rozkvětu dosáhla zahrada v polovině 19. století pod vedením profesora 

Kosteletzkého. V té době čítala kolem 13 tisíc druhů a odrůd rostlin a vedle exteriérů bylo její 

součástí také devět skleníků. Z této doby také pochází první katalog rostlin. 

   Původní univerzitní zahrada měla velice nevýhodnou polohu. Jednak trpěla rozvojem 

a industrializací Smíchova, coţ znemoţňovalo pěstování citlivějších rostlin, a navíc leţela 

v záplavovém území. To se jí stalo osudným v září roku 1890, kdy při mohutné povodni 

utrpěla rozsáhlé škody. Tato nešťastná událost se stala impulzem k přestěhování zahrady 

na její dnešní místo pod tzv. Slupskou strání.  

   Ke znovuotevření zahrady na novém místě došlo spolu s otevřením nových botanických 

ústavů české i německé univerzity v roce 1898. Česká botanická zahrada zůstala ve spodní 



18 

 

části zahrady a převzala skleníky, stráně v horní části náleţely univerzitě německé. Sbírky 

rostlin, které mohly být pouţity, byly ze smíchovské zahrady převezeny a rovným dílem 

rozděleny mezi obě univerzity. Po uzavření českých vysokých škol byly zahrady aţ do roku 

1945 sloučeny v jednu. Po druhé světové válce byly obě části zahrady spojeny pod názvem 

Botanická zahrada Univerzity Karlovy a byly svěřeny do péče katedře botaniky. Od 80. let 

minulého století je Botanická zahrada PřF UK samostatnou správní jednotkou (Šetelová 

a kol., 1977; Chytrá a kol., 2010; www4b). 

 

2. 2. 2. Expozice Botanické zahrady PřF UK 

   V současné době je v Botanické zahradě PřF UK pěstováno na 4500 druhů rostlin. Expozice 

zahrady jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry) (Chytrá a kol., 2010; www4a). 

   Skleníky jsou rozděleny na tropické a subtropické a čítají dohromady kolem 1500 druhů. 

Expozice subtropů je dále rozdělena na skleník suchých subtropů, který obsahuje sbírku 

kaktusů a sukulentů, a skleník vlhkých subtropů. Sbírka rostlin z vlhkých subtropů je 

ve skleníku uskladněna pouze v zimním období, v létě je umístěna pod širým nebem 

a uspořádána podle světadílů, z nichţ rostliny pocházejí (Chytrá a kol., 2010; www4c). 

   Venkovní expozice jsou základem univerzitní botanické zahrady a pěstuje se zde asi 3000 

druhů rostlin. Nejstarší a nejcennější expozicí je kolekce Středoevropské květeny, která byla 

zaloţena v roce 1904, a je udrţovaná kontinuálně aţ do současnosti. K nejvýznamnějším 

či ekologicky vymezeným venkovním expozicím patří: 
 

 Středoevropská květena (rostliny teplomilných skalních stepí, horských vápencových 

skal, dubohabrových hájů, luţních lesů, stojatých a pomalu tekoucích vod), 
 

 Vodní a bahenní rostliny, 
 

 Rostliny písčin, 
 

 Rostliny rašelinišť a slatin, 
 

 Expozice rašeliništních vřesovcovitých rostlin, 
 

 Uţitkové rostliny, 
 

 Stinná skalka, 
 

 Středozemská skalka, 
 

 Sbírka jehličnanů (Chytrá a kol., 2010; www4d). 
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   Od června 2010 je součástí botanické zahrady také geologická expozice Horniny 

a geologický vývoj Českého masivu. Tato expozice čítající 32 druhů horniny dokumentuje 

geologický vývoj našeho území během posledních přibliţně 600 milionů let. 

   Kromě velkého mnoţství exponátů magmatických (vyvřelých), sedimentárních (usazených) 

a metamorfovaných (přeměněných) hornin, které jsou opatřeny vysvětlujícími tabulkami 

se základními informacemi o vzorcích (název, mineralogické sloţení, proces vzniku atd.), je 

součástí geologického parku také několik výukových panelů. Ty seznamují návštěvníky 

s problematikou vývoje Země, procesy deskové tektoniky, vznikem hornin a základy jejich 

klasifikace. Poskytují také přehled o vývoji ţivota v geologické minulosti (www5; www6).  

   Vzhledem k zaměření mé diplomové práce se budu nadále podrobněji věnovat pouze 

expozici vodních a bahenních rostlin. 

 

2. 2. 2. 1. Expozice Vodní a bahenní rostliny 

   Expozice vodních a bahenních rostlin je nejmladší expozicí Botanické zahrady PřF UK. 

Byla nově vybudována v letech 2002 - 2003 na druhé zahradní terase a nahradila tak expozici 

zaniklou v osmdesátých letech 20. století. Během krátké doby se zde podařilo shromáţdit 

kolem stovky taxonů a i nadále dochází k intenzivnímu doplňování sběrem rostlin v terénu.  

   Utřídění rostlin v rámci expozice je zaloţeno na kombinaci ekologického a taxonomického 

hlediska. Primárně jsou rostliny uspořádány ekologicky, vodní v bazénech (viz Obr. 1) 

a baţinné v mísách (viz Obr. 2). Takto jsou prezentovány např. rostliny litorálu, obnaţených 

den, slatin apod. V některých případech jsou do jedné expozice shromáţděny taxonomicky 

příbuzné druhy ostřic (Carex sp.), sítin (Juncus sp.) či orobinců (Typha sp.) (Chytrá a kol., 

2010; www4d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Ukázka bazénů s vodními rostlinami. 

(vlastní foto) 

Obr. 2: Ukázka mísy pro baţinné rostliny. 

(vlastní foto) 
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   Informací o této sbírce je v literatuře velice málo. Ale díky častým návštěvám zahrady, 

při kterých jsem si celou expozici důkladně zmapovala, coţ bylo před tvorbou pracovních 

listů nezbytné, zde mohu ještě doplnit několik informací ze svého vlastního pozorování. 

   V expozici jsou prezentovány jak běţné druhy naší květeny, např. jiţ zmíněné orobince 

a sítiny, tak i druhy u nás vzácné. Z ohroţených druhů naší flóry je zde moţné spatřit např. 

kotvici plovoucí (Trapa natans), prustku obecnou (Hippuris vulgaris) či plavín štítnatý 

(Nymphoides peltata). Zastoupeny jsou zde také druhy na našem území nepůvodní. Na první 

pohled zaujme např. zakulacelka bahenní (Ludwigia palustris) nebo jihobrazilská Gunnera 

manicata.  

   Expozice se pyšní také sbírkou heterosporických kapradin. Rostou zde všechny čtyři 

evropské rody: marsilka (Marsilea sp.), míčovka (Pilularia sp.), nepukalka (Salvinia sp.) 

a azola (Azolla sp.). Vystaveny jsou zde ovšem nestabilně, v závislosti na počasí. Pracovníci 

zahrady je podle potřeby zazimovávají v jednom z místních skleníků. 

   Hojně zastoupené jsou zde čeledi šáchorovité (Cyperaceae), lipnicovité (Poaceae) 

a sítinovité (Juncaceae). To ocení hlavně studenti, kteří zde mají jedinečnou moţnost naučit 

se od sebe tyto podobné čeledi odlišit a podle charakteristických znaků rozpoznávat 

i jednotlivé blízce příbuzné druhy mezi sebou.  

   Všechny vystavené druhy rostlin jsou opatřeny jmenovkou, na které jsou uvedeny český 

i latinský název příslušné rostliny a čeleď, do které daný druh patří. U vybraných rostlin, např. 

orobinců a vodních kapradin, je navíc také informativní text, který návštěvníky seznamuje 

se základní charakteristikou těchto rostlin, jejich určujícími znaky a místem výskytu. Popis 

rostliny je často doplněn schematickým obrázkem znázorňujícím typický vzhled této rostliny 

a její nejdůleţitější znaky. Pro návštěvníky jsou zde ke zvýšení komfortu umístěny lavičky, 

které slouţí k příjemnému posezení či k odloţení si věcí při prohlídce sbírky. 

   Expozice vodních a bahenních rostlin můţe být vyuţita také pro pozorování nejrůznějších 

druhů vodních a u vody ţijících ţivočichů, obratlovců i bezobratlých. Bazénky s vodními 

rostlinami poskytly útočiště čolkům a ţábám (zejména skokanům a ropuchám). Ti se zde 

na začátku jara mnoţí a v bazénech je tak moţno přímo pozorovat jednotlivá vývojová stádia 

těchto obojţivelníků (do řetízků spojená vajíčka ropuch, kulovité snůšky skokanů, pulce 

různého stáří). Často se tu můţeme setkat také s kachnou divokou (Anas platyrhynchos), která 

je zde ale, z pohledu zaměstnanců zahrady, nevítaným návštěvníkem, neboť tu „spásá“ 

některé z pěstovaných rostlin (např. rdesty a okřehky) a způsobuje tak značné škody. 

Z bezobratlých jsou zde často k vidění naši sladkovodní plţi, jako například okruţák ploský 
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(Planorbarius corneus) a plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), a také různé druhy hmyzu, 

hlavně váţky a šidélka. 

   Seznam vodních a bahenních rostlin, se kterými se v expozici můţeme setkat, mi byl 

poskytnut Petrou Procházkovou, která má sekci vodních a bahenních rostlin na starosti. Tento 

seznam je v podobě tabulky (Tabulka 8) součástí příloh (Příloha 8. 3. 1.). Přestoţe jsem do 

seznamu přidala několik nově vysazených druhů, nikdy nelze dosáhnout toho, aby byl 

stoprocentně aktuální. Záleţí samozřejmě na konkrétní roční době, na počasí a na tom, které 

rostliny jsou aktuálně vysazeny (to se týká zejména těch, které musí být na zimu schovány). 

Expozice je navíc stále rozšiřována a obohacována o druhy nové. Součástí Tabulky 8 jsou 

kromě názvů pěstovaných rostlin také čeledi příslušných druhů. Některé z těchto čeledí zcela 

neodpovídají aktuálnímu systému cévnatých rostlin. Ponechala jsem zde tento „zastaralý“ 

systém z toho důvodu, aby čeledi uvedené v tabulce, korelovaly s těmi, které jsou 

na jmenovkách u vystavených rostlin. 
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2. 3. Další moţnosti pro terénní výuku vodních a bahenních rostlin  

   Ve své diplomové práci se věnuji Botanické zahradě PřF UK, přesto ale nelze opomenout 

moţnost vyuţití dalších českých botanických zahrad a specializovaných sbírek pro terénní 

výuku vodních a bahenních rostlin, a to nejen v Praze, ale i v ostatních částech České 

republiky. Smyslem této kapitoly je vytvořit jakéhosi průvodce pro mimopraţské učitele 

biologie, s typy, kam se za vodními a bahenními rostlinami vydat, případně jaké další 

moţnosti mohou při výuce těchto rostlin vyuţít.  

   V následujících podkapitolách se proto zaměřuji na další naše botanické zahrady a sbírky, 

kterým se věnuji ze dvou hledisek. Prvním hlediskem jsou prezentované rostlinné druhy 

a jejich uspořádání v rámci expozice, druhým je moţnost vyuţití výukových programů, 

pracovních listů a dalších sluţeb, které tyto zahrady školám nabízejí. Obojí se zřetelem 

na vodní a bahenní rostliny. Pozornost věnuji pouze venkovním expozicím. 

   Vzhledem k vysokému počtu botanických zahrad v České republice nelze postihnout 

všechny, proto jsem se zaměřila na takové zahrady, které obsahují rozsáhlou sbírku vodních 

či baţinných rostlin, nebo mají přímo specializovanou expozici. Jelikoţ o těchto botanických 

zahradách a jejich sbírkách existuje jen málo dostupné literatury, vycházela jsem především 

z informací, které tyto zahrady uvádějí na svých webových stránkách. 

   V poslední části této kapitoly zmiňuji rovněţ některé další moţnosti, kterých by mohli 

učitelé při výuce vodních a bahenních rostlin vyuţít. 

 

2. 3. 1. Botanický ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i., Třeboň 

   V areálu třeboňského pracoviště Botanického ústavu Akademie věd České republiky (dále 

jen AV ČR) se nachází vůbec největší sbírka vodních a bahenních druhů rostlin, a to nejen 

u nás, ale i v Evropě. Sbírka byla zaloţena v roce 1976, rozkládá se na ploše 3700 m
2
 a čítá 

na 400 druhů rostlin, coţ ji činí jednou z největších svého druhu na celém světě. Protoţe je 

zaměřena na vodní a mokřadní druhy mírného pásu, více neţ 90 % pěstovaných druhů 

pochází z České republiky, případně ze střední Evropy. Podíl subtropických druhů a druhů 

z jiných kontinentů je okrajový.  

   Sbírka obsahuje především kvetoucí rostliny, ale také vodní kapradiny, mechorosty 

a paroţnatky (Chara sp.). Expozice je uspořádána obdobně jako v Botanické zahradě PřF UK. 

V první části jsou rostliny umístěny podle svých ekologických nároků do několika biotopově 

zaměřených nádrţí, které napodobují dané přírodní společenstvo a ukazují rostliny 

v seskupeních odpovídajících jejich přirozenému prostředí. V druhé části jsou k sobě 
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sdruţovány rostliny s podobnou ţivotní formou a druhově početné rody, zejména ostřice 

(Carex sp.), sítiny (Juncus sp.), rdesty (Potamogeton sp.) atd. 

   Sbírka vodních a baţinných rostlin AV ČR slouţí především ke studiu ohroţených druhů, 

jako genová banka pro vzácné a ohroţené druhy rostlin a také jako zdroj studijního 

a pokusného materiálu pro vědeckou činnost. Kromě vědeckých účelů je vyuţívána téţ 

k výuce botaniky a rostlinné ekologie a ke vzdělávání laické veřejnosti. Poskytuje studijní 

a pokusný materiál, materiál pro vyučování a botanické ilustrace. Sbírka také trvale poskytuje 

rostlinný materiál českým botanickým zahradám a specializovaným sbírkám. Právě z jejího 

sbírkového materiálu byla vybudována současná expozice vodních a bahenních rostlin 

Botanické zahrady PřF UK (Navrátilová a kol., 2005; Adamec, Kučerová, 2008; Chytrá 

a kol., 2010; www7a; www7b). 

 

Využití sbírky Botanického ústavu AV ČR pro výuku 

   Pro studenty základních, středních i vysokých škol, jak domácích, tak i zahraničních, 

zajišťují pracovníci Botanického ústavu po sbírce vodních a baţinných rostlin komentované 

exkurze. Cílem těchto exkurzí je objasnit studentům biologické adaptace vodních a baţinných 

rostlin, vysvětlit jim příčiny ohroţení těchto rostlin a jejich biotopů, seznámit studenty 

s významem mokřadních společenstev pro přírodu a v souvislosti s globálním oteplováním 

také pro energetiku naší planety. Během exkurze jsou studentům vybrané druhy rostlin blíţe 

představovány (Navrátilová a kol., 2005; Adamec, Kučerová, 2008; www7c). 

   Kromě komentovaných exkurzí mohou vyučující vyuţít také předpřipravených pracovních 

listů, které jsou pro návštěvníky sbírky k dispozici. Pracovní listy mají formu jednoduchého 

seznamu úkolů, jako např.: „Najdi alespoň jednu masoţravou rostlinu, napiš její název 

a pokus se nakreslit, jakým způsobem loví svoji kořist.“ nebo „Najdi list vachty trojlisté 

a nakresli ho. Zjisti, kde se v přírodě přirozeně vyskytuje.“ atd. Obtíţností odpovídají 

druhému stupni základních škol, lze jich ale vyuţít také pro studenty ze středních odborných 

škol či gymnázií. Informace o pracovních listech a vlastní pracovní listy mi prostřednictvím 

emailu poskytla vedoucí sbírky vodních a baţinných rostlin AV ČR, Mgr. Andrea Kučerová, 

Ph.D. Jednotlivé úlohy jsou koncipovány tak, ţe si studenti do pracovních listů doplňují 

informace, které se dozvěděli během výkladu, vyhledávají vybrané rostliny a kreslí jejich 

znaky.  

   Studenti si mohou sbírku prohlédnout také individuálně. Všechny rostlinné druhy jsou 

opatřeny jmenovkou s českým, vědeckým, anglickým a německým názvem, čeledí 

a rozšířením. Navíc je celá expozice doplněna naučnými panely. Ty návštěvníky informují 
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o poslání a fungování celé sbírky, seznamují je se zajímavostmi pozorovaných rostlin 

a zvláštnostmi ţivota v rybníce a v rašeliništi. K dispozici jsou téţ informační letáky 

obsahující základní informace o celé sbírce (Chytrá a kol., 2010; www7c). 

   Na své si během prohlídky sbírky přijdou také děti mladší (předškolní věk, první stupeň 

základních škol), pro které jsou připraveny poučné omalovánky (viz Obr. 11 - 13, Příloha 

8. 3. 2.) zaměřené na zajímavé vodní rostliny. Děti se tak nenásilnou formou mohou s těmito 

rostlinami seznamovat a dozvědět se o nich různé zajímavosti, které si díky humornému 

zpracování omalovánek lépe zapamatují. Omalovánky i informace o nich mi rovněţ poskytla 

vedoucí sbírky vodních a baţinných rostlin AV ČR, Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. 

 

2. 3. 2. Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

   Botanická zahrada města Plzně, jak ji známe dnes, byla poprvé zpřístupněna veřejnosti 

v roce 1961. V roce 1981 pak byla připojena k zoologické zahradě, která se rozkládala v její 

těsné blízkosti. Obě zahrady se spojily v jeden administrativní celek, nadále se ovšem nijak 

neovlivňovaly. O propojení obou zahrad a vytvoření zoologicko-botanických expozic 

se začalo uvaţovat aţ během stavby skleníku pro sbírky sukulentů jiţní Afriky, Madagaskaru 

a Kanárských ostrovů, který byl otevřen v září 1993. Vznikl tak zcela nový systém 

v uspořádání botanických sbírek, který byl do té doby zcela neobvyklý. Tedy expozice 

tvořené nejen rostlinami, ale i zástupci ţivočišné říše příslušných oblastí.  

   V současné době je zahrada čítající na 9000 rostlinných druhů, jejíţ celková rozloha činí 

téměř 24 ha, rozčleněna do typických biotopů šesti zoogeografických oblastí (australská, 

etiopská, orientální, neotropická, nearktická a palearktická) (Pavela, Pesková, 2000; Chytrá 

a kol., 2010; www8a).  

   Z hlediska zaměření mé diplomové práce se budu nadále konkrétněji věnovat oblasti 

palearktické, která je dále rozčleněna na dvanáct samostatných expozic. Vodní a bahenní 

rostliny jsou dominantou dvou expozic, a to expozice Vodní a mokřadní rostliny a expozice 

Česká řeka. 

   Expozice vodních a mokřadních rostliny byla zaloţena v roce 2008 v rámci kampaně 

na záchranu obojţivelníků. Rostliny byly Zoologické a botanické zahradě města Plzně 

darovány ze sbírek Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, o kterém byla zmínka výše. 

Expozice se skládá ze tří zahradních jezírek osídlených ţábami a čolky, a dále z pěti akvárií, 

ve kterých jsou vystavovány naše druhy obojţivelníků. Z rostlin můţeme v jezírcích vidět 

např. řezan pilolistý (Stratiotes aloides), rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus), 
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pryskyřník velký (Ranunculus lingua), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), ďáblík bahenní 

(Calla palustris) a řadu dalších. Z mokřadních rostlin jsou zde zastoupeny jak rostliny běţné, 

tak i chráněné. Z ohroţených druhů stojí za zmínku např. kosatec sibiřský (Iris sibirica), 

upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a zábělník 

bahenní (Comarum palustre). V okolí jezírek dále rostou např. blatouch bahenní (Caltha 

palustris), ostřice (Carex vesicaria, C. nigra, C. panicea), řeřišnice hořká (Cardamine 

amara), rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta) a mnohé další (www8b; www8c). 

   Expozice Česká řeka, zaloţená na podzim roku 2008, byla pojata jako naučná stezka 

seznamující návštěvníky s ţivotem v jednotlivých rybích pásmech typických českých řek, 

od pramene aţ k jejich ústí. Stylizována je do toku řeky Úhlavy od jejího prameniště 

aţ po soutok s Radbuzou. Tok řeky je evokován jedenácti kaskádovitě upravenými vodními 

nádrţemi, které jsou osázeny originálními rostlinami a dřevinami pocházejícími z původních 

biotopů Úhlavy. Vodní a mokřadní rostliny dominují ve spodní části expozice, v okolí 

velkého rybníka. Zastoupeny jsou zde zejména orobince (Typha), rákos obecný (Phragmites 

australis), kosatce (Iris) a ostřice (Carex). V rybníce můţeme dále pozorovat lekníny 

(Nymphaea), stulíky (Nuphar) či vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata) (www8c; www8d; 

www8e). 

 

Využití zahrady ve výuce 

   V rámci Zoologické a botanické zahrady města Plzně funguje od roku 2007 

environmentální centrum Lüftnerka, které je určeno především pro výuku dětí a studentů. 

Centrum provozuje Sdruţení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS. 

Tvořeno je velkým přednáškovým sálem a dvěma specializovanými učebnami (včetně 

laboratoře), vybavenými moderní audiovizuální technikou.  

   V současné době výukové centrum nabízí 35 výukových programů pro ţáky všech typů 

škol. Programy jsou upraveny pro jednotlivé věkové skupiny a jejich součástí jsou pracovní 

listy, didaktické hry, aktivity a nejrůznější pomůcky. Na základě poptávky a přání 

návštěvníků, ale také v závislosti na vzniku nových expozic a podle aktuálních kampaní, je 

nabídka programů inovována a rozšiřována. Výuka můţe být zaměřena zoologicky, 

zoologicko-geograficky, botanicky i ekologicko-environmentálně (Urbanová, 2008; 

Urbanová, 2009; Chytrá a kol., 2010; www8f; www8g). 

   Ač je nabídka výukových programů značně rozsáhlá, ţádný z nich se nespecializuje jen 

a pouze na vodní či bahenní rostliny. Většina programů je zaměřena na určitě skupiny 

ţivočichů (např. výukové programy „Savci“, „Ptáci“, „Vládci nebes“, atd.), dále je v nabídce 
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několik programů komplexních, ekologických a etologických (např. „Světová roční období“, 

„Cesta do Ariky“, atd.). Botanické programy jsou zaměřeny zejména na dřeviny 

a na cizokrajné rostliny (např. „Jehličnany“, „Ekosystém lesa“, „Zajímavosti ze světa 

cizokrajných rostlin“, atd.). Moţná zmínka o vodních a bahenních rostlinách přichází v úvahu 

jen ve výukových programech „Naše příroda“, „Česká řeka“ a „Rostlinná společenstva“, ale 

i v těchto programech je důraz kladen spíše na ţivočichy a jiné, neţ vodní a baţinné rostliny 

(www8g).   

   K výuce vodních a bahenních rostlin lze však vyuţít další sluţby environmentálního centra, 

coţ je komentovaná prohlídka s průvodcem. Při komentovaných prohlídkách představují 

zaměstnanci centra návštěvníkům vybrané skupiny ţivočichů a rostlin nebo konkrétní 

expozice dle jejich vlastního výběru, zájmů a preferencí. Kromě denních komentovaných 

prohlídek nabízí zahrada i prohlídky noční. Pro děti a studenty s hlubším zájmem o přírodu 

nabízí environmentální centrum Lüftnerka také zájmové krouţky a dále příměstské tábory 

(letní i zimní). V neposlední řadě jsou v průběhu roku nárazově konány takzvané „tematické 

dny“, které slouţí jako pomoc při environmentální výchově, která je součástí rámcových 

vzdělávacích programů (Urbanová, 2008; Urbanová, 2009). 

   V období od ledna 2007 do června 2008 se Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

spolu s dalšími čtyřmi botanickými zahradami (mezi nimiţ byla např. i praţská botanická 

zahrada v Troji) zapojila do projektu Výuka přírodopisu a environmentální výchova 

v prostředí botanických zahrad, během něhoţ vzniklo pět nových výukových programů, 

jejichţ součástí jsou pracovní listy pro studenty a také metodické listy pro vyučující (Pešková, 

2007).  

   Jednotlivé expozice zahrady jsou opatřeny informačními tabulemi a všechny rostliny mají 

jmenovky, proto si studenti i další návštěvníci mohou zahradu prohlédnout také individuálně. 

Široké veřejnosti je rovněţ na webových stránkách zahrady (http://www.zooplzen.cz/o-

nas/publikace/casopis-iris/) zdarma přístupný čtvrtletní časopis IRIS, vydávaný od roku 2003 

Sdruţením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně (Chytrá a kol. 2010).  

 

2. 3. 3. Zoologická zahrada Ostrava 

   Areál zoologické zahrady se rozkládá v tzv. Velkém ostravském lese a jeho celková rozloha 

činí téměř 92 ha. Z toho dvě třetiny celkové rozlohy (71 ha) zaujímají lesní porosty a vodní 

plochy mají rozlohu 4 ha. Zbývající část připadá na louky, pole a hospodářská zařízení. 

Po rozsáhlém floristickém výzkumu, který ve Velkém ostravském lese proběhl v roce 2003 

http://www.zooplzen.cz/o-nas/publikace/casopis-iris/
http://www.zooplzen.cz/o-nas/publikace/casopis-iris/
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a který zde odhalil téměř 450 druhů planě rostoucích rostlin z 68 čeledí, byl schválen záměr 

vybudovat v areálu stávající zoologické zahrady Botanický park a zpřístupnit tak toto unikátní 

území návštěvníkům. Tento přírodně krajinářský park propojený se zoologickými expozicemi 

byl otevřen v červnu roku 2007. Záhy došlo také k výstavbě moderního skleníkového 

komplexu, sloţeného z mnoţárenského skleníku a skleníku subtropů. 

   V Botanickém parku bylo vysazeno několik desítek nových rostlinných druhů a v současné 

době je zde k vidění téměř 860 pěstovaných druhů rostlin. Park zahrnuje celkem tři naučné 

stezky, které byly ve stávajících porostech vytvořeny. Jsou jimi Cesta vody, Cesta stínů 

a Cesta lesa. Vodní a bahenní rostliny jsou dominantou stezky Cesta vody, které se budu 

věnovat podrobněji (Chytrá a kol., 2010; www9a). 

   Naučná stezka Cesta vody je nejvýraznější ze všech tří stezek a tvoří hlavní osu celého 

parku. Prochází podél vodoteče a soustavy vodních ploch. Návštěvníci se tak dostanou 

do blízkosti mokřadů, podmáčených míst podél potoků, lesních tůní či rybníků. Na hladinách 

tůní a rybníků se vyskytují zejména splývavé druhy rostlin. Hojný je zde především okřehek 

menší (Lemna minor) a řidčeji zde mohou být přítomny také více ponořený okřehek 

trojbrázdý (Lemna trisulca), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) a vzácně i ohroţená 

drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza). Můţeme se zde setkat téţ s u nás vzácnou vodní 

kapradinou nepukalkou vzplývající (Salvinia natans) či s játrovkami trhutkou plovoucí 

(Riccia fluitans) a trhutkou vzplývavou (Ricciocarpus natans). 

   Břehy rybníků a tůní jsou porostlé společenstvy rostlin přizpůsobenými bahnitému 

prostředí. Převaţují zde zejména jednoleté rostliny s krátkým ţivotním cyklem přetrvávající 

nepříznivé podmínky v podobě semen. Z konkrétních druhů lze jako příklady uvést 

dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita), rdesno peprník (Persicaria hydropiper) a rdesno 

blešník (Persicaria lapatifolia). Spolu s nimi zde často roste téţ ţabník vodní (Alisma 

plantago-aquatica), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a psárka plavá (Alopecurus 

aequalis) (Chytrá a kol., 2010; www9b; www9c). 

 

Využití zahrady ve výuce 

   Zoologická zahrada Ostrava nabízí školám v průběhu celého roku širokou škálu 

nejrůznějších výukových programů, soutěţí, přednášek a dalších aktivit pro děti všech 

věkových kategorií. Ty slouţí zejména jako doplňující a rozšiřující k výuce prvouky, 

přírodovědy, biologie, ekologie atd.  

   Nabídka výukových programů je značně rozsáhlá. V současné době lze vyuţít celkem 

13 výukových programů pro předškoláky a děti prvního stupně ZŠ, 20 programů pro ţáky 
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druhého stupně ZŠ a studenty škol středních a 7 speciálních programů pro středoškolské 

a gymnaziální studenty.  

   Naprostá většina programů je zaměřena na ţivočichy, jejich ekologii a etologii (např. 

výukové programy „Opice“, „Zvířecí jídelníček“, „Obojţivelný není jen hroch“, „Výprava 

do Austrálie“, a mnoho dalších), programy „Ţivot v moři“ a „Putování vody“ se věnují 

obecným otázkám významu vody a moří, osudu vody po opuštění domácnosti atd., ale 

rostliny ani ţivočichy nezahrnují. Výukové programy botanického rázu jsou celkem tři. 

Program „Zimní výprava do tropů“ představuje vybrané tropické a subtropické rostlin, jejichţ 

plody běţně známe z obchodů, v programu „Roste na chlebovníku chleba?“ jsou studenti 

seznamováni s nejznámějšími exotickým ovocem dostupným v ČR a upozorňováni na dopad 

intenzivního pěstování na ţivotní prostředí. Program „Ze světa rostlin: Stromy a keře“ 

seznamuje studenty se strukturou a funkcí lesa a zajímavostmi ze světa stromů a keřů 

(www9d).  

   Na webových stránkách zoologické zahrady (http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-

skoly/pracovni-listy-ke-stazeni/) je pro vyučující, studenty i širokou veřejnost volně 

ke staţení devět pracovních listů. Ty si mohou studenti v areálu zoo samostatně vyplňovat. 

Osm z těchto pracovních listů se týká ţivočichů. Úkoly jsou zaměřené především na jejich 

chování. Devátý list nazvaný „Příběh rostlin“, je věnovaný botanice. Zřetel ovšem klade 

především na dřeviny (www9e). 

   Z předešlých dvou odstavců je patrné, ţe ačkoli je škála výukových programů i pracovních 

listů značně široká a v zahradě se v rámci naučné stezky Cesta vody nachází spousta zástupců 

vodních a bahenních rostlin, ve výukových programech ani v pracovních listech se na ně 

nemyslí. Pro vyuţití zahrady ve výuce vodních a bahenních rostlin by tedy bylo dobré, aby si 

vyučující nejprve sami stezku prošli a aby si sami připravili pracovní listy, či otázky 

pro studenty. Případně by mohli vyuţít jiné materiály s touto tématikou a upravit si je dle 

potřeby. Trasu po zahradě si je moţno naplánovat i s vyuţitím interaktivní mapy zahrady. 

Ta je volně dostupná na webových stránkách zoologické zahrady (http://www.zoo-

ostrava.cz/cz/prochazka-po-zoo/interaktivni-mapa-botanicka/). Moţná je téţ virtuální 

prohlídka vybraných částí zahrady. 

   Z ostatních sluţeb vyuţitelných ve výuce lze dále zmínit moţnost speciálních 

komentovaných prohlídek. Botanickou tématiku má pouze prohlídka skleníků, která je 

zaměřena na tropické a subtropické uţitkové rostliny, dále orchideje, palmy a další exotické 

rostliny (www9f). 

http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/pracovni-listy-ke-stazeni/
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/pracovni-listy-ke-stazeni/
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/prochazka-po-zoo/interaktivni-mapa-botanicka/
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/prochazka-po-zoo/interaktivni-mapa-botanicka/
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   Obdobně jako Zoologická a botanická zahrada města Plzně, i Zoologická zahrada Ostrava 

má na svých webových stránkách (http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/zoo-casopis/) pro veřejnost zdarma přístupný časopis, který se jmenuje Ostravský čolek. 

K dostání jsou téţ průvodce zoologickou zahradou, letáky, plakáty a pohlednice (www9g).  

 

2. 3. 4. Botanická zahrada Liberec 

   Botanická zahrada Liberec patří mezi nejstarší botanické zahrady v České republice. Byla 

zaloţena libereckým Spolkem přátel přírody a k jejímu otevření pro veřejnost došlo roku 

1895. Zajímavostí je, ţe zahrada nemá vyhrazený pravidelný zavírací den a od roku 1954 se 

chlubí nepřetrţitým provozem. Počínaje rokem 1960 se zde rozvíjí také akvaristika. Hlavní 

doménou zahrady je skleníkový areál z devíti různě velkých expozičních pavilonů ve tvaru 

krystalové drúzy a devíti pěstitelských skleníků, pokrývajících dohromady plochu téměř 

4500 m
2
 a čítajících na 7500 tropických a subtropických druhů rostlin. Venkovní expozice 

čítají 1500 druhů a rozprostírají se na ploše 15000 m
2
 (Chytrá a kol., 2010; www10a). 

   V červenci 2001 zahrada otevřela novou rozsáhlou venkovní expozici s názvem Květena 

mokřadů a vodních zahrad. Expozice se rozkládala na ploše asi 4000 m
2
 a byla tvořena 

soustavou 73 bazénů. Kromě běţných druhů naší květeny, jako jsou např. ţabník jitrocelový 

(Alisma plantago-aquatica), stulík ţlutý (Nuphar lutea), šmel okoličnatý (Butomus 

umbellatus) či skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), zde byla k vidění také více neţ stovka 

vzácných rostlin, z nichţ některé jsou na červeném seznamu kriticky ohroţených druhů, nebo 

dokonce na černém seznamu druhů ve volné přírodě vymřelých. Jako příklady lze uvést např. 

sivěnku přímořskou (Glaux maritima), plavín štítnatý (Nymphoides peltata) nebo míčovku 

kulkonosnou (Pilularia globulifera). Z cizokrajných rostlin zde bylo moţné spatřit např. 

šípatku širolistou (Sagittaria latifolia), vodoklas vodní (Orontium aquaticum) nebo modrásku 

srdčitou (Pontederia cordata) (Chytrá a kol. 2010; www10b; www11). 

   V současné době je expozice Květena mokřadů a vodních zahrad nefunkční, neboť musela 

být z větší části kvůli stavbě uvnitř botanické zahrady odstraněna. Původně se počítalo s jejím 

opětovným navrácením, ale pro tuto chvíli to není z finančních důvodů moţné a její obnova je 

prozatím otevřenou otázkou. Tuto informaci mi prostřednictvím emailu poskytl ředitel 

Botanické zahrady Liberec, RNDr. Miloslav Studnička CSc. 

 

 

 

 

 

http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/zoo-casopis/
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/zoo-casopis/
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Využití zahrady ve výuce 

   Na webových stránkách zahrady (http://www.botaniliberec.cz) nejsou informace 

o moţnostech vyuţití zahrady pro školy a jejích nabízených sluţbách dostupné, proto jsem se 

obrátila na ředitele Botanické zahrady Liberec, RNDr. Miloslava Studničku CSc. Ten mě 

prostřednictvím emailu informoval, ţe školy, které jsou v zahradě častými návštěvníky, 

mohou k výuce vyuţít připraveného naučného systému. Ten se skládá ze zvukových 

informátorů rozmístěných ve venkovních částech zahrady a dále ze soustavy odborných textů. 

Naučné tabule, folianty a tabulky jsou rozmístěny na příhodných místech celé botanické 

zahrady a jsou v podstatě rozloţenou učebnicí, kterou lze pro výuku v zahradě vyuţít. 

K dispozici pro školy i veřejnost je také tištěný průvodce zahradou. Ţádné výukové programy 

ani pracovní listy zahrada nenabízí a není zde ani moţnost komentovaných exkurzí 

s průvodcem. 

   Z ostatních sluţeb lze zmínit ještě nabídku odborných praxí pro střední odborné školy 

a vysoké školy zahradnického a přírodovědného zaměření. Vysoké školy zde občas mívají téţ 

semináře, kde pracovníci zahrady poskytují případný komentář. 

 

2. 3. 5. Botanická zahrada a arboretum Štramberk 

   Botanická zahrada a arboretum Štramberk je vůbec nejmladší botanickou zahradou v České 

republice. Byla zaloţená roku 1999 v areálu bývalého vápencového lomu a rozprostírá se 

na území o celkové rozloze 9,3 ha. Terén zahrady je značně členitý a dosahuje převýšení aţ 

54 metrů. Zbudování zahrady předcházela rozsáhlá technická a biologická rekultivace, neboť 

se zde nacházely neřízené skládky průmyslového a komunálního odpadu. 

   Hlavním účelem, ke kterému byla zahrada zbudována, je zachování genofondu rostlin 

Štramberska, zejména skalní vegetace a rostlin mokřadních společenstev. Flóra Štramberka 

a jeho okolí zahrnuje celkem 247 taxonů, které jsou zařazeny v černém a červeném seznamu 

cévnatých rostlin České republiky. V roce 2005 byla dokonce část zahrady zařazena 

do soustavy chráněných území Natura 2000. 

   V současné době je v zahradě k vidění více neţ 1200 rostlinných druhů a nachází se zde 

také nespočet ţivočichů, z nichţ mnohé druhy se vyskytují v rámci České republiky pouze 

zde. Jako příklady lze uvést plţe suchomilku bělavou (Candidula unifasciata), ještěrku zední 

(Podarcis muralis) či motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo). Území zahrady je 

rovněţ světově proslulou geologickou a paleontologickou lokalitou. 

http://www.botaniliberec.cz/
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   Dominantou celého areálu je vápencový mokřad bohatý na vodní a bahenní rostliny, který 

vznikl na dně bývalého lomu. Plocha mokřadu je přibliţně 4 000 m
2
. Součástí zahrady jsou 

také tři jezírka, která byla vytvořena v zadní části lomu a která se v obdobích vydatných dešťů 

vzájemně přelévají. Přední jezírko má uprostřed ostrůvek. 

   Mokřad a jezírko s ostrůvkem jsou nejvýznamnější částí celé botanické zahrady, protoţe 

slouţí jako genobanka místních druhů rostlin, které pocházející ze záchranných transferů 

z nedalekého lomu Kotouč. Jedná se celkem o 78 druhů, mezi které patří např. přeslička 

různobarvá (Equisetum variegatum), orobinec sítinovitý (Typha laxmannii), kruštík bahenní 

(Epipactis palustris) či masoţravá tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). 

   První zadní jezírko je označováno jako tzv. jezírko pokladů, protoţe se zde nachází 

expozice chráněných a ohroţených vodních rostlin. Tyto rostliny byly Botanické zahradě 

a arboretu Štramberk darovány ze sbírek Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. 

Z konkrétních druhů lze uvést např. řezan pilolistý (Stratiotes aloides), orobinec stříbrošedý 

(Typha shuttleworthii), stulík malý (Nuphar pumila) či rdest zbarvený (Potamogeton 

coloratus). Rostliny byly po vysazení ponechány přirozenému vývoji. 

   Mokřad s jezírky poskytují útočiště velké spoustě ţivočišných druhů. Z obratlovců jsou 

to zejména obojţivelníci, konkrétně např. ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo 

viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata), čolek 

obecný (Triturus vulgaris) či čolek velký (Triturus cristatus) (Pavlík, 2005; Chytrá a kol., 

2010; www12).  

 

Využití zahrady ve výuce 

   Informace o moţnostech vyuţití ve výuce jsem získala od samotného zakladatele zahrady, 

pana Petra Pavlíka. Tyto informace mi poskytl prostřednictvím emailu.  

   Pan Pavlík konstatoval, ţe jeho zahrada stojí spíše na pomezí mezi klasickou botanickou 

zahradou a rezervací. Jednotlivé rostliny sice nejsou opatřeny cedulkami se jmény, ale 

všechny jsou evidovány v elektronické databázi. Pro návštěvníky jsou zde k dispozici 

společné informační tabule a pro školy pan Pavlík nabízí moţnost komentované prohlídky, 

kterou sám vede. Sdělované informace upravuje adekvátně věku návštěvníků (od mateřských 

škol po školy vysoké). V zahradě navíc kaţdoročně mívají odbornou praxi studenti Střední 

zemědělské a technické školy z Nového Jičína. 
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2. 3. 6. Botanická zahrada hlavního města Prahy 

   Botanická zahrada hlavního města Prahy zahájila svou činnost v roce 1969. Celková rozloha 

areálu činí zhruba 47 ha, z čehoţ téměř na 30 ha se rozprostírají upravené expozice. 

V zahradě je pěstováno na 15000 druhů rostlin ze všech koutů světa, z toho 5000 druhů 

ve sklenících.  

   Botanickou zahradu tvoří jednak venkovní expozice, dále skleník Fata Morgana a vinice 

sv. Kláry. Venkovní expozice jsou rozděleny do čtyř areálů. V areálu Sever lze spatřit např. 

expozici pivoněk, trvalek či kapradin mírného pásma. Součástí areálu Jih je expozice 

Japonská zahrada, dále expozice flóry Středomoří a Turecka či sbírka vřesovištních rostlin. 

Uprostřed těchto areálů leţí areál Střed, který je tvořen dvěma typy expozic. Suchou strání 

s původními stepními druhy a lesní částí s vysázeným převáţně borovým lesem. V areálu 

Západ se rozprostírají zejména pěstební skleníky a jeho součástí je i skleník Fata Morgana. 

Ten se zaměřuje zejména na prezentaci tropických a subtropických částí světa (Bahulová 

a kol., 2007; Chytrá a kol., 2010; www13a). 

   Vodní a baţinné rostliny jsou dominantou expozice Mokřad a jezero, která se rozkládá 

v areálu Sever. Při návštěvě botanické zahrady jsem zjistila, ţe tato expozice je tvořena 

zahradním rašeliništěm a jezírkem (viz Obr. 3). Na hladině jezírka dominují zejména lekníny 

(Nymphaea) a stulíky (Nuphar). Okraje jsou lemovány různými druhy ostřic (Carex), 

kosatcem (Iris), orobincem (Typha) a puškvorcem obecným (Acorus calamus). Dále jsou zde 

ke spatření např. prustka obecná (Hippuris vulgaris), řezan pilolistý (Stratiotes aloides), zevar 

(Sparganium), rdesty (Potamogeton) či máta vodní (Mentha aquatica). Z vodních a u vody 

ţijících ţivočichů zde lze spatřit kachnu divokou (Anas platyrhynchos), různé druhy 

a vývojová stádia váţek (Odonata). K vidění jsou tu téţ různé druhy našich ţab (Anura) 

a ocasatých obojţivelníků (Urodela), zejména čolků, kteří na jaře do jezírka kladou vajíčka. 

Návštěvníci tak zde během roku mohou sledovat jejich postupný vývoj. Při slunečném počasí 

jsou po okraji celého jezírka ke spatření ţelvy nádherné (Trachemys scripta elegans), které se 

zde vyhřívají. 

   Jednotlivé druhy rostlin jsou, alespoň z mého pohledu, popsány velmi nedůsledně. Některé 

druhy jsou opatřeny latinským i českým názvem, u jiných druhů je jen název latinský. 

V některých případech je zmíněno téţ zařazení do čeledi a u několika vystavovaných druhů 

popisky nejsou vůbec. Informační tabule i jakékoli další informace k expozici zcela chybí. 

   Vodní a baţinné rostliny je moţno spatřit také v expozici Ornamentální zahrada, která se 

nachází v areálu Jih. Součástí této expozice je jezírko, kde jsou k vidění např. ještěrkovec nící 



33 

 

(Saururus cernuus), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata), puškvorec obecný (Acorus calamus) či několik kultivarů leknínů (Nymphaea). 

(Bahulová a kol., 2007; Chytrá a kol., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití zahrady ve výuce 

   Botanická zahrada hlavního města Prahy nabízí školám i veřejnosti širokou nabídku sluţeb. 

Vyuţít lze komentované prohlídky po venkovních expozicích, po skleníku Fata Morgana 

i po expozici výroby vína na vinici sv. Kláry. Zahrada má dále připraveno celkem 5 

vzdělávacích programů pro mateřské školy, 12 pro první stupně základních škol, 15 pro druhé 

stupně základních škol a 11 pro studenty středoškolské. Na svých webových stránkách 

(http://www.botanicka.cz/) nabízí téţ volně ke staţení 12 různě zaměřených pracovních listů.  

   Vzdělávací programy jsou zaměřeny buď na různé okruhy rostlin, nejčastěji na stromy 

a tropické rostliny, na určité skupiny ţivočichů, kteří jsou v zahradě ke spatření, nebo 

průřezově. Z botanických programů lze zmínit např. programy „Kaktusy a sukulenty“, 

„Orchideje“ nebo „Jehličnany“, ze zoologických jsou to např. programy „Na skok 

k obojţivelníkům“ a „Motýli“. Do skupiny průřezových programů lze zařadit programy 

„Letem exotickým světem“, „Praktické vyuţití rostlin“ nebo „Od rostliny k vínu aneb jak 

to funguje“. Velmi obdobně je tomu i u pracovních listů (www13b).  

Obr. 3: Jezírko - expozice Mokřad a jezero, Botanická 

zahrada hlavního města Prahy. (vlastní foto) 

http://www.botanicka.cz/
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   Na webových stránkách zahrady jsou volně ke staţení také výukové materiály, které vznikly 

jako součást projektu Trojské trumfy praţským školám. Materiály jsou určené 

pro středoškolské studenty a jsou koncipovány tak, aby je podnítily k prostému pozorování 

a zájmu o svět, jehoţ je člověk součástí. Hlavní metoda práce spočívá v samostatné nebo 

individuální činnosti. Tematicky se tyto materiály týkají zejména tropického deštného lesa, 

potaţmo skleníku Fata Morgana, dále vína a vinné révy, Japonska a barev u ţivočichů 

a rostlin (www13c). 

   Přes bohatost nabízených programů a pracovních listů je zde problematika vodních 

a bahenních rostlin zcela opomenuta. Pro vyuţití zahrady ve výuce vodních a bahenních 

rostlin by tedy bylo dobré, aby vyučující navštívili zahradu předem a připravili si vlastní 

pracovní listy či otázky pro studenty. Případně by mohli vyuţít jiné materiály s touto 

tématikou a upravit si je dle potřeby. 

    

2. 3. 7. Vodní a bahenní rostliny v českých botanických zahradách - shrnutí 

   Jak je z výše uvedeného patrné, vodní a bahenní rostliny se vyskytují v českých botanických 

zahradách v rámci specializovaných expozic jen velmi poskrovnu. Pokud tyto zahrady 

poskytují školám výukové programy či pracovní listy, je zde ve většině případů tato 

problematika zcela opomenuta. 

   Ve většině ostatních botanických zahrad a zahrad, které jsou součástí středních odborných 

škol, se vodní a bahenní rostliny nevyskytují ve specializovaných expozicích, ale pouze 

v rámci okrasných jezírek a rybníků. Nevýhodou tohoto uspořádání je, ţe jezírka, pokud je 

jich v zahradě více, jsou po areálu často roztroušena. Je tedy nutné, aby si učitelé dopředu 

zahradu prošli a pečlivě si naplánovali trasu exkurze.  

   Z botanických zahrad, jejichţ součástí jsou větší rybníčky, jezírka či nádrţe, lze zmínit např. 

Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, kde jsou 

ke spatření vodní a baţinné rostliny jiţní Moravy, dále Botanickou zahradu Prostějov, kde je 

ve vodní nádrţi k vidění kromě rostlin i spousta vodních ţivočichů. Několik nádrţí s vodními 

rostlinami je k vidění i v Arboretu Střední lesnické školy v Hranicích (Chytrá a kol., 2010).  

   Co se týká nabídky výukových programů, eventuelně pracovních listů, liší se zahrada 

od zahrady. Ve většině zahrad je však alespoň moţnost komentované prohlídky. 

O dostupnosti pracovních listů či nabídce specializovaných výukových programů se 

návštěvníci nejčastěji dozvědí z webových stránek příslušných zahrad, případně telefonicky. 

Jednotlivé botanické zahrady se také velmi liší ve značení vystavovaných druhů. V některých 
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zahradách jsou rostliny opatřeny cedulkou se jménem, v jiných jsou k dispozici informační 

tabule. Mnoho zahrad má však rostliny označeny buď velmi nedůsledně, nebo je v horším 

případě vůbec označeny nemá. Proto je potřeba, aby se učitelé před exkurzí o zahradě 

co nejlépe informovali a ideálně, aby si ji sami prošli. 

 

2. 3. 8. Výuka vodních a bahenních rostlin trochu jinak 

   Pro výuku vodních a baţinných rostlin je vyuţití botanické zahrady, případně rybníka, 

potoka či mokřadu v okolí školy, ideální. Učitelé tak mohou studenty seznámit s významnými 

druhy přímo v přírodě, v prostředí, které je pro ně charakteristické, a mají moţnost poukázat 

na nejrůznější ekologické aspekty těchto rostlin. Exkurzi lze navíc pojmout komplexně 

a propojit ji také s poznáváním vodních a u vody ţijících ţivočichů či jiných rostlinných 

skupin. Avšak ne kaţdý učitel exkurze ve výuce preferuje a ne kaţdý má moţnost botanickou 

zahradu nebo jiné lokality s výskytem mokřadních rostlin s ţáky navštívit.  

   Jednou z dalších moţností, kterou lze pro zpestření výuky vodních a bahenních rostlin 

vyuţít, je virtuální naučná stezka Lesopark Litavka, která je dostupná online na internetových 

stránkách (http://www.lesopark.pribram.eu/). Jedná se o projekt, který vznikl ve spolupráci 

města Příbram s členy občanského sdruţení Ochrana fauny a s Hornickým muzeem Příbram. 

Předlohou pro tuto virtuální stezku byla oblast rozkládající se podél toku říčky Litavky. Tato 

oblast je z přírodovědného i historického hlediska velice zajímavá a je také oblíbeným 

rekreačním místem místních obyvatel.  

   Virtuální stezka se skládá z deseti zastávek, z nichţ téměř polovina je věnována vodním 

a mokřadním rostlinám a také u vody ţijícím ţivočichům. Kaţdá ze zastávek virtuální stezky 

je vţdy z historického nebo přírodovědného hlediska charakterizována a jsou zde uvedeny 

rostlinné a ţivočišné druhy této konkrétné oblasti. U kaţdého z uvedených druhů je poutavý 

popis a povídání je navíc doplněno ilustračními fotografiemi. Jsou zde popsány také všelijaké 

zajímavosti a na konci kaţdé ze zastávek je připraven úkol pro zopakování. Ztvárnění 

a náročnost úkolů odpovídají niţším ročníkům víceletých gymnázií a druhému stupni 

základních škol. 

   Z konkrétních druhů vodních a bahenních rostlin jsou v rámci virtuální stezky zmíněny 

např. okřehek menší (Lemna minor) a závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), 

způsobující na hladinách rybníků tzv. dojem hrachové polévky. Z mokřadních rostlin se zde 

můţeme setkat také s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), blatouchem bahenním 

(Caltha palustris), kosatcem ţlutým (Iris pseudacorus), pomněnkou bahenní (Myosotis 

http://www.lesopark.pribram.eu/
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palustris), orobincem širolistým (Typha latifolia), ostřicí štíhlou (Carex acuta) či přesličkou 

poříční (Equisetum fluviatile). Z ţivočichů osidlujících Litavku a její blízké okolí jsou 

na stezce k vidění nejběţnější druhy našich obojţivelníků, čolci, ropuchy a skokani, 

a zmíněné jsou téţ některé druhy našich sladkovodních ryb a mokřadního hmyzu 

(www14a; www14b; www14c; www14d). 

   Ač se jedná o virtuální prostředí, je celá virtuální naučná stezka Lesopark Litavka moc 

hezky zpracována a rozhodně by mohla slouţit jako motivace k tématu vodních a bahenních 

rostlin. Díky četným historickým zajímavostem, které jsou zde uvedeny, by si na své mohli 

přijít téţ humanitně zaměření studenti. Ve výuce by se stezka dala vyuţít buď přímo, 

s vyuţitím výpočetní techniky, nebo by mohla být zadána studentům jako námět 

pro samostudium či domácí přípravu. Vzhledem k celkovému pojetí projektu by se virtuální 

stezka dala vyuţít i v rámci průřezových témat, environmentální a mediální výchovy. 

   Organizace, které tento projekt zaštiťují, na něj chtějí v nejbliţší době navázat a vytvořit 

přímo v lesoparku Litavka skutečnou naučnou stezku, která by se tak stala dalším ideálním 

místem pro výuku vodních a baţinných rostlin přímo v terénu (www14a). 

   Virtuální realitu pro přiblíţení vodního světa studentům vyuţili ve své studii také Tarng 

et al. (2009), kteří navrhli virtuální ekologické jezírko. Ekologické jezírko obecně označují 

jako uměle vytvořený komplexní ekosystém, kde vodní rostliny a zvířata koexistují jen 

za nepatrné asistence člověka. Zaloţit si ekologické jezírko ve škole je sice moţné, ale je 

to téţ finančně náročné, co se jeho vybudování a následného udrţování týká. Tarng et al. 

(2009) školám proto doporučují moţnost zhotovení právě virtuálního jezírka. Oproti virtuální 

naučné stezce Lesopark Litavka, která byla vytvořena jako povídání s hypertextovými odkazy 

doplněné o fotografie, virtuální jezírko v podání Tarnga et al. (2009) je celé vytvořeno jako 

počítačový program. Jezírko je navíc zasazeno do reálného prostředí, aby dodávalo 

na věrohodnosti. Studenti mohou v rámci programu měnit své pozice a úhly pohledu, mohou 

si z blízka prohlédnout různé druhy vodních rostlin i nejrůznější ţivočichy. Program jim 

umoţňuje téţ potopit se pod hladinu, zkoumat způsoby uchycení rostlin v substrátu a odlišné 

typy ţivočichů ţijících nad vodní hladinou a pod ní. Celý program je navíc doplněn 

o fotografie, aby studenti viděli skutečný vzhled rostlinných a ţivočišných druhů, a je zde 

také moţnost pustit si některé specifické zvuky, jako např. hlasy ţab. 
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2. 4. Vodní a bahenní rostliny - stručná charakteristika tematického celku 

   Tato kapitola je věnována charakteristice vodních a bahenních rostlin. Protoţe je však toto 

téma velice rozsáhlé, věnuji se pouze určitým aspektům. Nejprve se zaměřuji na vymezení 

základních pojmů a klasifikaci těchto rostlin a dále na anatomické a morfologické adaptace, 

které jsou pro vodní a bahenní rostliny typické. Pozornost věnuji zejména těm adaptacím, 

o kterých se zmiňuji v rámci vytvořených pracovních listů a které jsou součástí 

středoškolských učebnic biologie. V závěru kapitoly se zmiňuji o významu těchto rostlin 

pro člověka.  

   V celé této kapitole, potaţmo v celé diplomové práci, uţívám pojem „vodní rostliny“ pouze 

ve smyslu sladkovodních cévnatých makrofyt. 

 

2. 4. 1. Vymezení základních pojmů 

   Jednou z nejdůleţitějších sloučenin na Zemi vůbec je voda. Je to nezbytný faktor, který se 

podílí na koloběhu látek v ekosystémech, je základním prostředím, ve kterém probíhají 

ţivotní procesy organismů, a pro mnohé organismy představuje rovněţ prostředí k ţivotu. 

Navíc je to právě vodní prostředí, kde došlo ke vzniku ţivota. Role vody na Zemi je tedy 

nezastupitelná (Vaněk, Stodola, 1987). 

   Rostliny, pro které voda představuje ţivotní prostředí, můţeme dále rozdělit do dvou 

základních skupin, na hydrofyty a hygrofyty. Pojem hydrofyty se uţívá jako označení 

pro vodní rostliny, tj. rostliny ukotvené ve dně nebo volně kořenující ve vodním sloupci, 

s listy ponořenými pod hladinou, vzplývavými na hladině nebo vynořenými nad hladinu, 

jejichţ obnovovací pletiva a orgány přetrvávají nepříznivé období ponořené ve vodě nebo 

na dně. Jako hygrofyty jsou označovány rostliny vlhkomilné, rostoucí na mokrých baţinatých 

půdách, kde hladina podzemní vody za normální situace nevystupuje nad povrch půdy 

(Pelikán, 1993a).  

   Vodní rostliny jsou jednotlivými autory členěny do několika dalších skupin. Toto rozdělení 

však není ustálené a kaţdý autor ho pojímá trochu jinak. V literatuře se tedy v kontextu 

vodních rostlin můţeme setkat s mnoha různými pojmy, které často znamenají totéţ. 

Pro ilustraci uvádím dva konkrétní příklady klasifikace, které patří k nejběţnějším. 

   Margalef (1983) i Cronk a Fennessy (2001) uvádějí rozdělení vodních rostlin do tří skupin, 

na amfifyty, helofyty a limnofyty. Jako amfifyty jsou označovány rostliny schopné růstu jak 

na souši, tak i ve vodě, např. rdesno obojţivelné (Persicaria amphibia), ţabník jitrocelový 

(Alisma plantago-aquatica) nebo šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia). Jako helofyty 
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(nebo téţ emerzní makrofyty) jsou označovány ţivotní formy rostlin rostoucích v litorální 

zóně stojatých vod, nebo na mokřadech, které kořenují ve dně a mají většinu stonku a listů 

vynořených nad vodní hladinu, např. rákos obecný (Phragmites australis) či orobince (Typha 

sp.). Limnofyty jsou sladkovodní rostliny kořenující ve dně se zcela ponořenými 

fotosyntetizujícími orgány, např. některé rdesty (Potamogeton sp.), stolístek střídavokvětý 

(Myriophyllum alterniflorum) nebo růţkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) (Pelikán, 

1993b; Pelikán, 1995). 

   Poměrně volné, a proto široce akceptované členění, z kterého jsem vycházela i já při tvorbě 

pracovních listů, uvádí Sculthorpe (1967). Jednotlivé ţivotní formy vodních rostlin 

charakterizuje následovně:  

1) hydrofyty přichycené k substrátu: 

a) hydrofyty vynořené (emerzní) - vyskytují se na vynořených nebo ponořených půdách, 

kde hladina vody kolísá v rozsahu od 50 cm pod povrchem půdy do 150 cm 

nad povrchem, a vytvářejí vzdušné reprodukční orgány, např. šmel (Butomus sp.), 

bahnička (Eleocharis sp.) nebo rákos (Phragmites sp.); 

b) hydrofyty s plovoucími listy (natantní) - zakořeňují na ponořených půdách 

v hloubkách do 3,5 m, dospělé listy vzplývají na vodní hladině a často jsou 

doprovázeny i listy ponořenými, reprodukční orgány jsou vzdušné nebo plovoucí, 

např. stulíky (Nuphar sp.), lekníny (Nymphaea sp.), plavíny (Nymphoides sp.) 

a některé rdesty (Potamogeton sp.); 

c) hydrofyty ponořené (submersní) - zakořeňují na ponořených půdách v hloubkách 

do 11 m, mají zcela ponořené listy, reprodukční orgány vzdušné, plovoucí nebo 

ponořené a některé druhy se mohou vyskytovat jako terestrické formy, patří sem např. 

vodní mor (Elodea sp.), růţkatec (Ceratophyllum sp.) a některé rdesty (Potamogeton 

sp.); 

2) volně plovoucí hydrofyty: 

‐ vyskytují se ve stojatých aţ mírně tekoucích vodách a zpravidla nejsou připevněny 

k substrátu, některé druhy tvořící bohatý kořenový systém se však mohou dočasně 

přichycovat v mělkých vodách; 

‐ při uvíznutí na vlhké půdě mohou téţ tvořit dočasné terestrické formy; 

‐ jsou značně diverzifikovanou skupinou, která zahrnuje velké druhy vytvářející růţice 

vzdušných a / nebo plovoucích listů s dobře vyvinutými ponořenými kořeny, např. 

voďanka (Hydrocharis sp.) a kotvice (Trapa sp.), ale téţ nepatrné druhy 
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s redukovanou asimilační stélkou a s drobnými kořeny či zcela bez kořenů, jako jsou 

okřehky (Lemna sp.) nebo drobničky (Wolffia sp.). 

   V kontextu vodních a bahenních rostlin se můţeme setkat téţ s označením mokřadní 

rostliny. Votrubová a Soukup (1999) charakterizují mokřady jako dlouhodobě zaplavovaná 

území zahrnující rozmanité ekosystémy, ke kterým patří pobřeţní vegetace řek, jezer, 

rybníků, záplavové oblasti velkých řek, ale i mořská pobřeţí, rašeliniště atd. Charakteristické 

pro ně je, ţe buď po celou vegetační sezónu, nebo alespoň po její podstatnou část, je půda 

v zóně kořenů, a často i nad povrchem, zaplavena. Mokřady zaujímají přibliţně 6% zemského 

povrchu a tvoří přechodovou zónu mezi terestrickým a vodním prostředím. 

   Co se týká taxonomie, jsou vodní a bahenní rostliny fylogeneticky heterogenní, 

polyfyletickou skupinou, která se vyskytuje napříč systémem cévnatých rostlin. Přitom 

výlučně vodních a vlhkomilných čeledí je zhruba 40. Z jednoděloţných rostlin jsou 

to např. ţabníkovité (Alismataceae), voďankovité (Hydrocharitaceae) nebo okřehkovité 

(Lemnaceae), z dvouděloţných leknínovité (Nymphaeaceae), vachtovité (Menyanthaceae), 

růţkatcovité (Ceratophyllaceae) a zrnulovité (Haloragaceae). Mezi výlučně vodní kapradiny 

patří např. čeledi marsilkovité (Marsileaceae) a nepukalkovité (Salviniaceae) a z plavuní jsou 

to šídlatkovité (Isoëtaceae). Adaptace na vodní prostředí se u nich v průběhu evoluce vyskytla 

mnohokrát. V naprosté většině případů se jednalo o přechod suchozemských rostlin 

do vodního prostředí (Sculthorpe, 1967).  

 

2. 4. 2. Adaptace vodních a bahenních rostlin 

   Anatomická stavba vodních a baţinných rostlin a tedy i jejich specifické adaptace vycházejí 

z ţivotního prostředí těchto rostlin, kterému jsou zcela přizpůsobeny.  

   Jedním ze základních faktorů ovlivňujících stavbu vodních a bahenních rostlin je nedostatek 

kyslíku. Zaplavené půdy ho obsahují jen nízké procento (jsou hypoxické) nebo neobsahují 

kyslík vůbec (jsou anoxické). Důvodem je nízká rozpustnost kyslíku ve vodě a také jeho 

pomalá difúze vodou.  

   Ovšem ani ponořené části rostlin se bez kyslíku neobejdou, a tak aby se vodní a baţinné 

rostliny jeho nedostatku vyhnuly, mají ve stoncích, listech i kořenech silně vyvinuté pletivo se 

značným objemem mezibuněčných prostor vyplněných plynnou fází, které je označováno 

jako pletivo vzdušné neboli aerenchym. Aerenchym tvoří systém vzájemně propojených 

mezibuněčných prostor a kanálů, které po celé rostlině rozvádějí kyslík, jenţ do rostliny 

vstoupil skrze průduchy. Vznikat můţe dvěma různými způsoby. V prvním případě dochází 
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k oddělení buněčných stěn a rozpuštění buněk (tzv. lyzigenní vznik), takto vznikají 

mezibuněčné prostory např. u rákosu obecného (Phragmites australis) či máty vodní (Mentha 

aquatica). Druhý způsob vzniku, při kterém dochází ke zvětšení buněk a jejich oddálení, se 

označuje jako schizogenní. Takto vzniklý aerenchym má např. puškvorec obecný (Acorus 

calamus) či blatouch bahenní (Caltha palustris). Zvláštním typem aerenchymu je 

aktinenchym, s kterým se můţeme setkat např. ve stonku sítiny rozkladité (Juncus effusus). 

Jeho buňky mají hvězdicovitý tvar a spojeny jsou pouze konci svých výběţků. 

  Aerenchym má krom přívodu kyslíku i řadu dalších funkcí. Slouţí také k odvádění rostlinou 

vyprodukovaných plynů, jako jsou oxid uhličitý a ethylen, či plynů, které do rostliny pronikají 

z okolního anaerobního substrátu, např. methan, do atmosféry. Aerenchym navíc funguje jako 

zásobárna vzduchu, která nadlehčuje rostlinu nebo její části, a umoţňuje jí tak vznášet se 

ve vodě nebo plavat u vodní hladiny. To je dobře patrné např. u kotvice plovoucí (Trapa 

natans), která má zduřelé, nafouklé řapíky, slouţící jako hydrostatický aparát k nadnášení 

růţice listů (Podubský, Štědronský, 1954; Vaněk, Stodola, 1987; Votrubová, Soukup, 1999; 

Cronk, Fennessy, 2001).   

   V reakci na zaplavení dochází u vodních a vlhkomilných rostlin často také ke změnám 

ve stavbě kořenů, které zde mají odlišnou funkci. Pokud jsou kořeny vyvinuty, slouţí 

zpravidla k mechanickému zakotvení rostliny ve dně. Mají redukovaná vodivá pletiva 

a obsahují značný podíl mezibuněčných prostor. Kořeny některých vodních rostlin, např. 

haluchy vodní (Oenanthe aquatica) či kotvice plovoucí (Trapa natans) obsahují chlorofyl 

a jsou schopné fotosyntézy. Asimilační kořeny jsou jedním z moţných způsobů, jak se vodní 

rostliny mohou vypořádat s menším mnoţstvím dostupného světla. Mnohem častěji bývají 

však u hydrofytů kořeny redukované. Buď chybí zcela, jako je tomu např. u růţkatce 

(Ceratophyllum), nebo je vytvořen jen jeden nebo několik málo drobných kořínků, např. 

u okřehků (Lemna). V případě redukce kořenového systému přejímají hlavní úlohu v příjmu 

ţivin ostatní části rostliny, které získávají potřebné ţiviny přímo z vodního sloupce. 

(Podubský, Štědronský, 1954; Vaněk, Stodola, 1987; Větvička, 2009).  

   Dalším způsobem, jak se mohou rostliny vypořádat se zatopením je tvorba adventivních 

kořenů, které mohou vyrůstat na stoncích, listech, oddencích a starších druhotně ztloustlých 

kořenech. Adventivní kořeny se vyskytují u rostlin rostoucích na zaplavovaných územích, 

kterým pomáhají v příjmu ţivin a umoţňují kontakt se vzduchem či s provzdušněnou půdou. 

Adventivní kořeny vytvářejí jak byliny, např. některé šťovíky (Rumex) a orobince (Typha), 

tak i spousta dřevin, např. vrby (Salix) nebo olše (Alnus). K provzdušňování zaplavených 
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rostlin slouţí také vzdušné kořeny neboli pneumatofory. Ty vyrůstají z kořenů zakořeněných 

v ponořeném substrátu směrem vzhůru nad vodní hladinu. Pneumatofory běţně vytvářejí 

tisovce (Taxodium) a některé rostliny mangrove (Cronk, Fennessy, 2001). 

   Voda působí na rostliny vztlakovou silou a stává se tak pro ponořené části rostlin hlavním 

oporným systémem. Z tohoto důvodu dochází u ponořených hydrofytů k redukci 

zpevňovacích pletiv, která zde díky nadnášení vodou nejsou potřebná tolik, jako u rostlin 

suchozemských. Redukce zpevňovacích pletiv je důvodem, proč mají vodní rostliny 

po vyndání z vody lodyhy i listy zplihlé a chabé a proč na suchu brzy vadnou (Vaněk, 

Stodola, 1987; Kikuzawa, Ackerly, 1999). Kikuzawa a Ackerly (1999) uvádějí, ţe mnoţství 

vyvinutých zpevňovacích pletiv v listech roste v řadě následovně: plovoucí listy vodních 

rostlin < jednoleté byliny < vytrvalé byliny < listnaté stromy. Tento trend sledovali 

v souvislosti s ţivotností listů, kdy zjistili, ţe právě zpevňovací pletiva jsou jedním 

z důleţitých faktorů, který ţivotnost listů ovlivňuje. Přitom mezi mnoţstvím zpevňovacích 

pletiv a ţivotností listů je pozitivní vztah. Čím více jsou v listech zpevňovací pletiva vyvinuta, 

tím delší je jejich ţivotnost. 

   Co se týká tvaru a stavby listů, vyuţívají vodní a bahenní rostliny různé strategie. Hlavními 

faktory, které morfologii listů a potaţmo i celé rostliny ovlivňují, jsou výška vodního sloupce, 

proudění vody a u ponořených rostlin také menší mnoţství dostupného světla.  

   Na měnící se výšku vodní hladiny reagují rostliny zejména změnou tvarů listů v průběhu 

ţivota, případně během vegetační sezóny. Tento fenomén, kdy na jednom jedinci můţeme 

nalézt různé tvary listů, se označuje jako různolistost neboli heterofylie. Heterofylie je také 

podmíněna výskytem listů ve dvou typech prostředí a tudíţ i morfologickou (a někdy téţ 

fyziologickou) adaptací na tato prostředí. V naší flóře je dobře pozorovatelná např. u šípatek 

(Sagittaria), které vytvářejí nejprve dlouhé, pentlicovité listy ponořené pod vodní hladinou, 

dále listy s čepelí vzplývavou na vodní hladině a nakonec vytvářejí typicky střelovité listy 

vyčnívající nad hladinu. U lakušníků (Batrachium) vypadají zcela jinak listy ponořené a listy 

vynořené na hladinu nebo vzplývavé. Vynořené listy mají normálně vyvinutou čepel a slouţí 

zejména k fotosyntéze, zatímco čepele ponořených listů tvoří niťovité úkrojky, aby lépe 

odolaly proudění vody. Heterofylie je dále typická pro čeleď leknínovité (Nymphaeaceae), 

mokřadní miříkovité (Apiaceae), pro rody rdest (Potamogeton), šípatkovec (Echinodorus), 

ţabníček (Luronium), hvězdoš (Callitriche), kalatka (Aponogeton) a pro mnohé další 

(Sculthorpe, 1967; Vaněk, Stodola, 1987; Cronk, Fennessy, 2001). 
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   V závislosti na proudění vody je u ponořených rostlin tendence vytvářet často velmi dlouhé, 

pentlicovité listy, typické např. pro první listy šípatek (Sagittaria), nebo členit čepele listů 

do velkého počtu nitkovitých úkrojků. Členěná čepel je typická pro ţebratky (Hottonia), 

stolístky (Myriophyllum), růţkatce (Ceratophyllum) a ponořené listy lakušníků (Batrachium). 

Dochází tak ke zvětšení listové plochy, která je ve styku s vodou, čímţ se zvětší absorpční 

schopnost rostliny a rostlina tak navíc lépe odolává proudění vody, které by ji jinak mohlo 

poškodit. 

   Rostliny s listy plovoucími na hladině, jako jsou lekníny (Nymphaea) či stulíky (Nuphar), 

mají nejčastěji listy tuţší, koţovité, neboť tak lépe odolají pohybům hladiny v důsledku 

vlnobití či čeření. Dále mají tyto listy na svrchní straně silnou voskovou vrstvu, po které voda 

rychle stéká a vosk tak zabraňuje smáčení listů. Také průduchy jsou umístěny pouze 

na svrchní straně, která je v kontaktu se vzduchem. Na spodní straně buď nejsou vůbec, nebo 

jsou zcela uzavřeny. U rostlin ponořených pod vodní hladinou se obecně průduchy na listech 

nevyskytují. Rozpuštěné plyny se do rostliny a z ní dostávají difuzí (Podubský, Štědronský, 

1954; Vaněk, Stodola, 1987; Cronk, Fennessy, 2001; Větvička, 2009). 

   Na závěr této podkapitoly bych ještě zmínila různé způsoby rozšiřování semen. Stejně jako 

u mnohých jiných rostlin, i vodní a baţinné rostliny mohou mít semena uzpůsobena k roznosu 

vodou (hydrochorie), větrem (anemochorie), na oblečení lidí, srsti nebo peří ţivočichů 

a eventuelně v jejich trávicím traktu (zoochorie). U vodních rostlin je nejčastější hydrochorie. 

Semena mohou být upravena různými způsoby, zatímco u ponořených rostlin semena padají 

ke dnu, u rostlin vynořených často obsahují buňky naplněné vzduchem a zůstávají plavat 

na hladině. Tak je tomu např. u šmelu (Butomus) a růţkatce (Ceratophyllum). Anemochorie 

se vyskytuje spíše u baţinných rostlin, u vodních se uplatňuje nejméně. Semena, která jsou 

roznášená větrem, bývají lehká a jsou často opatřena létacím aparátem, kterým můţe být buď 

chmýr, jako je tomu např. u suchopýru (Eriophorum) či orobince (Typha), nebo krovky, jako 

je tomu u šťovíku (Rumex). Zoochorie můţe být exo- i endo-. Exozoochorie vyuţívají např. 

dvouzubce (Bidens) a plavíny (Nymphoides), které mají semena opatřena přichycovacím 

aparátem slouţícím k zachycení na peří ptáků nebo srsti savců. Endozoochorie byla prokázána 

např. u leknínů (Nymphaea), stulíků (Nuphar) a rdestů (Potamogeton). Jejich semena 

po průchodu zaţívacím traktem ryb klíčí rychleji, neţ semena nepozřená (Podubský, 

Štědronský, 1954; Vaněk, Stodola, 1987; Cronk, Fennessy, 2001). 
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2. 4. 3. Význam vodních a bahenních rostlin pro člověka 

   Značná část zejména vodních rostlin má díky překrásným květům významnou estetickou 

funkci. Tyto rostliny poskytují inspiraci pro umění a architekturu, kde jsou předlohou 

okrasných prvků staveb, a roli hrají téţ v náboţenství. Například v Indii, Číně a Japonsku jsou 

některé vodní rostliny, zejména lotosy (Nelumbo) a lekníny (Nymphaea), uctívány 

od nejstarších dob. Dekorativní funkci plní také v okrasném zahradnictví a četné druhy jsou 

hojně vyuţívány téţ v akvaristice, např. vodní mor kanadský (Elodea canadensis). 

  Mnohé vodní a baţinné rostliny poskytují lidem suroviny pro průmyslové zpracování. 

Šáchor papírodárný (Cyperus papyrus) byl jiţ ve starém Egyptě vyuţíván pro výrobu papyru. 

Rákos (Phragmites) a orobinec (Typha) byly člověkem od nepaměti vyuţívány jako stelivo 

a krmivo pro dobytek, střešní krytiny, ke splétání rohoţí, na výrobu rákosek a nábytku, jako 

palivo, zdroj celulózy, k výrobě dekorativních předmětů atd. Navíc díky husté spleti kořenů 

a oddenků váţou půdu a podílejí se tak na zpevňování břehů a hrází, které chrání proti 

vymílání, vlnobití a splavování úrodného bahna.  

   Vodní a vlhkomilné rostliny mají význam i jako potraviny. Oddenky i semena některých 

druhů jsou jedlá, jako příklady lze uvést oddenky orobince či jedlá semena kotvice plovoucí 

(Trapa natans). Oddenky či obilky některých rostliny, jako rákos, orobinec nebo zblochan 

(Glyceria), byly rozemílány na mouku. Mezi mokřadní rostliny navíc patří i jedna 

z nejdůleţitějších světových obilovin, rýţe setá (Oryza sativa), která se velice významně 

podílí na výţivě lidstva. Spousta vodních a bahenních rostlin, jako jsou např. puškvorec 

(Acorus) či vachta (Menyanthes), je pro své léčivé účinky vyuţívána také ve farmacii 

a lidovém léčitelství. 

   Nepřímo jsou pro člověka vodní a baţinné rostliny významné také proto, ţe poskytují 

potravu rybám, vodnímu ptactvu a dalším drobným vodním organismům, které jsou poté 

potravou ryb. Vodnímu ptactvu dále poskytují ochranu a hnízdiště, rybám vhodné místo 

k namnoţení a úkryt. Ryby a někteří vodní ptáci jsou pro člověka významným zdrojem 

potravy a za tímto účelem jsou loveni (Podubský, Štědronský, 1954; Sculthorpe, 1967). 
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2. 5. Výuka vodních a bahenních rostlin na českých školách  

   V posledních několika letech došlo v České republice ke změnám ve vzdělávací politice. 

Teze nové vzdělávací politiky byly zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání 

v ČR (tzv. Bílá kniha) a následně zakotveny v novém školském zákoně č. 561/2004 Sb., 

zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Jednou 

z hlavních změn bylo zavedení systému více úrovní tvorby vzdělávacích programů (úroveň 

státní a úroveň školní). 

   Státní úroveň je tvořena rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Ty stanovují obecný 

rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední). Konkretizují obecné 

cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důleţité pro rozvoj osobnosti ţáků, vymezují 

vzdělávací oblasti a jejich obsahy. Dále charakterizují očekávané výsledky vzdělávání 

a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních 

plánů. 

   Na základě rámcových vzdělávacích programů si jednotlivé školy vytvářejí školní 

vzdělávací programy (ŠVP) reprezentující školní úroveň kurikulárních dokumentů (RVP G, 

2007). 

   Rámcové vzdělávací programy, potaţmo školní vzdělávací programy, jsou pro všechny 

školy závazné. Proto, abych získala představu o moţnostech výuky vodních a bahenních 

rostlin na školách, budu se v následující podkapitole věnovat analýze rámcových 

vzdělávacích programů se zřetelem právě na vodní a bahenní rostliny.  

   Na obsahu výuky se rovněţ nemalou měrou podílí pouţívané učebnice. Z tohoto důvodu se 

v další z podkapitol zaměřím rovněţ na analýzu učebnic. Všímat se budu jak konkrétních 

uváděných zástupců, tak i zmínek o specifické anatomii či morfologii vodních, případně 

bahenních rostlin a jejich ekologii.  

   Cílovou skupinou, pro kterou budou v rámci praktické části této diplomové práce vytvořeny 

pracovní listy, jsou studenti vyšších gymnázií a středních škol. Proto analýze podrobím 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a vybrané středoškolské učebnice 

biologie, resp. botaniky.   

 

2. 5. 1. Zařazení vodních a bahenních rostlin v rámci RVP G 

   Výuka biologie a ostatních přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, geografie a geologie) 

spadá v rámci RVP do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V rámci vzdělávacího oboru 

Biologie je pak dále vzdělávací obsah rozdělen to deseti tematických celků. Těmi jsou: 
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„Obecná biologie“, „Biologie virů“, „Biologie bakterií“, „Biologie protist“, „Biologie hub“, 

„Biologie rostlin“, „Biologie ţivočichů“, „Biologie člověka“, „Genetika“ a „Ekologie“. 

V rámci kaţdého tematického celku jsou vytyčeny očekávané výstupy a učivo. Očekávané 

výstupy vyjadřují, jaké úrovně osvojení učiva mají ţáci na konci vzdělávání na gymnáziu 

v daném oboru dosáhnout, a představují výsledky vzdělávání, které jsou vyuţitelné v ţivotě 

a v dalším studiu a ověřitelné vhodnými evaluačními nástroji. Vymezené učivo je chápáno 

jako prostředek k dosaţení stanovených očekávaných výstupů. 

   Tématika vodních a bahenních rostlin, resp. rostlin jako takových, spadá do tematického 

celku „Biologie rostlin“. V rámci tohoto tematického celku jsou v RVP G (2007) vytyčeny 

následující očekávané výstupy:  
 

o ţák  

 popíše stavbu těl rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů 

 objasní princip ţivotních cyklů a způsoby rozmnoţování rostlin 

 porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin 

 pozná a pojmenuje (s moţným vyuţitím různých informačních zdrojů) významné 

rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

 zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a moţnosti vyuţití rostlin 

v různých odvětvích lidské činnosti 

 posoudí vliv ţivotních podmínek na stavbu a funkci rostlinného těla 

 zhodnotí problematiku ohroţených rostlinných druhů a moţnosti jejich ochrany. 
 

Jako prostředek k dosaţení těchto očekávaných výstupů má slouţit následující učivo: 

 morfologie a anatomie rostlin 

 fyziologie rostlin 

 systém a evoluce rostlin 

 rostliny a prostředí. 
 

   Problematika vodních a bahenních rostlin, jakoţto jednoho ekologického celku 

s podobnými ekologickými nároky, podmínkami k ţivotu a také podobnými růstovými 

adaptacemi, se vztahuje téţ k tematickému celku „Ekologie“. Očekávané výstupy tohoto 

celku jsou: 
 

o ţák 

 pouţívá správně základní ekologické pojmy 

 objasňuje základní ekologické vztahy 
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a vymezené učivo: 

 základní ekologické pojmy 

 podmínky ţivota 

 biosféra a její členění. 
 

   Zmínka o dané problematice můţe okrajově padnout také v rámci vzdělávacího oboru 

Geografie. Zde je součástí tematického celku „Ţivotní prostředí“ vymezeno učivo: „krajina – 

vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve vyuţívání půdy, kulturní 

krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy krajiny, krajinný 

potenciál“. 

   Rámcové vzdělávací programy zařazují jako závaznou součást vzdělávání také průřezová 

témata. Jedná se o témata, která jsou v současnosti vnímána jako aktuální, a jejich úkolem je 

ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání ţáků. Prostupují celým vzděláváním, 

promítají se do různých vzdělávacích oblastí (resp. oborů) a pomáhají doplňovat 

či propojovat, co si ţáci během studia osvojili. Významným způsobem se také podílejí 

na rozvíjení klíčových kompetencí.  

   Problematika vodních a bahenních rostlin spadá do průřezového tématu Environmentální 

výchova. Z konkrétních témat se nabízí např.: „Jak ovlivňuje prostředí organismy, které 

v něm ţijí, a které abiotické / biotické vlivy na organismus působí“ (tematický okruh 

„Problematika vztahů organismů a prostředí“), dále pak, vzhledem k velkému počtu 

ohroţených druhů patřících mezi vodní a bahenní rostliny, téma: „Čím jsou významné 

organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných 

druhů a jaké jsou formy jejich ochrany“ (tematický okruh „Člověk a ţivotní prostředí“), 

či téma: „Jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR“ (tematický okruh 

„Ţivotní prostředí regionu a České republiky“) (RVP G, 2007). 

 

2. 5. 2. Tématika vodních a bahenních rostliny v českých učebnicích 

   Učebnice patří mezi základní učební pomůcky většiny učitelů, a přestoţe se nejedná 

o závazné učební dokumenty, jsou hlavním studijním materiálem ţáků, který je provází po 

celou dobu studia. Z věcného obsahu učebnic se částečně odvíjí i obsah toho, co všechno 

učitelé ţákům říkají a které konkrétní zástupce rostlin, resp. ţivočichů, ţákům zmiňují. 

Rostlinné, resp. ţivočišné druhy uváděné v učebnicích jsou proto často povaţovány za základ 

toho, co by si studenti měli z hodin biologie odnést.  
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   K získání povědomí o tom, s kterými vodními či bahenními rostlinami se studenti mohou 

v rámci studia setkat, jsem provedla před tvorbou pracovních listů, které jsou hlavní náplní 

praktické části této práce, analýzu biologických, resp. botanických učebnic. Jak jiţ bylo 

zmíněno v úvodu kapitoly, analýza se týkala vybraných středoškolských učebnic - viz níţe. 

   Kromě uvedených zástupců jsem se zaměřila také na anatomické / morfologické adaptace 

vodních a bahenních rostlin, které tyto učebnice zmiňují. 

   Analýze jsem podrobila celkem 8 učebních textů určených pro studenty středních škol. 

Jejich seznam je uveden v Tabulce 1 a vyobrazeny jsou na Obr. 4. Vybrala jsem takové 

publikace, které jsou v současné době nejčastěji k dostání v knihkupectvích, a tudíţ je největší 

pravděpodobnost, ţe se s nimi ţáci během svého studia setkají. Vedle běţně vyuţívaných 

učebnic (I. aţ V. v Tabulce 1) jsem analyzovala téţ jedna skripta (VI. v Tabulce 1) a dva 

učební texty slouţící primárně k utřídění a zopakování probraného učiva v rámci domácí 

přípravy (VII. a VIII. v Tabulce 1). V dalším textu budu celou skupinu souhrnně označovat 

jako učebnice nebo učební texty. Úplné citace těchto učebních textů s veškerými náleţitostmi 

(vydání, místo vydání atd.) jsou uvedeny v seznamu literatury.  

 

 

 

Pracovní 

označení 
Název 

Nakladatelství, 

rok vydání 
Autor 

I. Botanika Scientia, 2003 Kubát a kol. 

II. 
Biologie rostlin: pro 1. ročník 

gymnázií 
Fortuna, 2008 Kincl a kol. 

III. Biologie pro gymnázia 
Nakladatelství 

Olomouc, 2005 
Zicháček, Jelínek 

IV. Nový přehled biologie Scientia, 2003 Rosypal a kol. 

V. 
Biologie 1 pro střední odborné 

školy 

SPN - pedagogické 

nakladatelství, 2006 
Bumerl a kol. 

VI. 
Biologie I (základy mikrobiologie, 

botaniky a mykologie) 

Gymnázium 

v Klatovech, 2004 
Kislinger a kol. 

VII. Biologie I. v kostce Fragment, 2005 Hančová, Vlková 

VIII. Odmaturuj z biologie Didaktis, 2003 Benešová a kol. 

 

 

 

Tabulka 1: Seznam analyzovaných učebnic. 
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   Zastoupení vodních a bahenních rostlin v jednotlivých učebnicích je zaznamenáno 

v Tabulce 2. Kaţdá z analyzovaných učebnic je označena podle Tabulky 1 (Pracovní 

označení). Obdobně jsou v Tabulce 3 zaznamenány adaptace, které jsou v kontextu vodních 

a bahenních rostlin v učebnicích zmiňovány. 

 

Tabulka 2: Zastoupení vodních a bahenních rostlin ve středoškolských učebnicích
1
. 

 

Rod / druh I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

blatouch bahenní (Caltha palustris)      *  

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)        

kosatec ţlutý (Iris pseudacorus)    *  ***

leknín bílý (Nymphaea alba)  *   *** 

marsilka čtyřlistá (Marsilea quadrifolia)       * 

nepukalka vzplývající (Salvinia natans)      ** 

okřehek (Lemna sp.) **    ** 

orobinec (Typha sp.) **  *  *  

ostřice (Carex sp.)    *  *  

rákos obecný (Phragmites australis)      *  

sítina (Juncus sp.)  *    *  

stulík ţlutý (Nuphar lutea)      ** 

 

                                                 
1
 Symbol  značí, ţe v dané učebnici je zmíněný konkrétní rostlinný druh, symbol * značí, ţe je v učebnici 

uvedeno pouze rodové jméno této rostliny. 

I. II. III. IV. 

V. VI. VII. 
VIII. 

Obr. 4: Analyzované učebnice. (vlastní foto) 
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Tabulka 3: Adaptace vodních a bahenních rostlin zmiňované ve středoškolských učebnicích
2
. 

 

   V analyzovaných učebních textech (viz Tabulka 1) jsou vodní a bahenní rostliny uváděny 

ve třech kontextech. Prvním, nejčastějším, který se promítá ve všech zmíněných publikacích 

je kontext taxonomický. Jednotliví rostlinní zástupci jsou uváděni v rámci čeledí, ke kterým 

přísluší, přitom jen málokdy je uvedeno, ţe se jedná o vodní / baţinnou rostlinu. Druhý 

kontext úzce souvisí s anatomickými a morfologickými adaptacemi těchto rostlin. U dané 

adaptace často bývá uvedený příklad konkrétního rodu, který tuto adaptaci má. Typicky je 

u aerenchymu zmiňován rod sítina, u rostlin s průduchy pouze na svrchní straně leknín, 

u hydrochorie kosatec, atd. V učebnicích I., II., III., VI. a VII., jejichţ součástí je rostlinná 

ekologie, jsou vodní a bahenní rostliny zmiňovány také v kontextu ekologickém. 

   Pro výběr rostlinných zástupců, které uvedu do Tabulky 2, jsem zvolila dvě kritéria: 

1) vodní / bahenní rostlina bude zmíněna alespoň ve dvou z uvedených učebnic, 

2) tato rostlina je součástí expozice vodních a bahenních rostlin v Botanické zahradě 

PřF UK (viz Tabulka 8, Příloha 8. 3. 1.).  

U rodů s větším počtem druhů, z nichţ většina je vodních / bahenních (rody okřehek, 

orobinec, ostřice a sítina) jsem do tabulky uvedla pouze rodové jméno. U méně početných 

rodů je uveden konkrétní druh rostliny. V tabulce pak symbol  značí, ţe v dané učebnici je 

zmíněný konkrétní rostlinný druh a symbol * značí, ţe je v učebnici uvedeno pouze rodové 

jméno této rostliny. 

   Pro výběr adaptací, které uvedu do Tabulky 3, jsem zvolila kritérium jediné, a to, ţe tato 

adaptace musí být zmíněna alespoň ve dvou z uvedených učebních textů. 

                                                 
2
 Symbol  značí, ţe daná adaptace je uvedena v příslušné učebnici. 

Adaptace I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

aerenchym        

asimilační kořeny        

heterofylie        

pneumatofory / dýchací kořeny        

sniţování počtu průduchů / změna 

jejich rozloţení 
       

hydrochorie        

redukce vodivých pletiv / příjem vody 

celým povrchem těla 
       

redukce zpevňovacích pletiv        
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2. 6. Pracovní listy 

   Vzhledem k hlavnímu zaměření praktické části mé diplomové práce se v následující 

kapitole budu hlouběji věnovat problematice pracovních listů (dále jen PL). Budu se zabývat 

vymezení pojmu „pracovní list“, didaktickým funkcím PL, typům úloh v PL a v neposlední 

řadě vlastní tvorbě PL. Protoţe se jedná o obecné pedagogické téma, vycházím především 

z didaktické literatury. 

 

2. 6. 1. Pracovní listy a jejich vyuţití 

   Maněnová (2011) vymezuje pracovní listy jako předtištěné listy papíru, které pomáhají lépe 

organizovat učební látku, umoţňují její snadnější pochopení a kromě toho slouţí také 

k procvičení této látky. Mohou však mít různou podobu. Liší se zejména v náročnosti 

a v účelu, ke kterému byly zpracovány. 

   Podrouţek (2003) pracovní listy spolu s učebnicemi a pracovními sešity souhrnně označuje 

jako učební texty, které studentům přinášejí didakticky zpracované informace. Ţák za pomoci 

vyučujícího tyto informace zpracuje a lépe si je zapamatuje. V závislosti na kvalitě učebních 

textů je do značné míry ovlivněna i kvalita učení ţáků. Podrouţek dále podotýká, ţe učební 

texty neslouţí jen k prezentaci učiva, ale jsou také nositeli obsahu vzdělávání a významnými 

prostředky k řízení učební činnosti ţáků. 

   Švecová a kol. (2000) pracovní listy zařazují mezi tzv. autodidaktické vyučovací metody, 

tedy metody, které jsou zaloţeny na převaţující samostatné činnosti ţáků, kde důleţitou roli 

hraje zapojení sebekontroly. Role učitele spočívá pouze v koordinování činností ţáků 

a následné kontrole odvedené práce. Pojem jako takový však nedefinují. 

   V Pedagogickém slovníku (Průcha a kol., 2003) definice tohoto termínu také není. Lze tam 

nalézt definici pojmu „pracovní sešit“, který je vymezen jako druh cvičebnice, která obsahuje 

převáţně úkoly a cvičení pro samostatnou práci ţáků. 

   Oxfordský výkladový slovník (dostupný online na www.oxfordlearnersdictionaries.com), 

definuje PL jako listy papíru obsahující série otázek a cvičení, která jsou vypracovávána 

studenty. 

   Z didaktického hlediska jsou pracovní listy některými autory řazeny mezi vyučovací 

metody (např. Švecová a kol., 2000), jiní je začleňují mezi materiální didaktické prostředky 

(např. Podrouţek, 2003 nebo Maněnová, 2011). 

www.oxfordlearnersdictionaries.com
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   Co se týká pouţívání PL, byly součástí výuky v minulosti a jsou stále populární (ne-li 

populárnější) i v současné době. Setkat se s nimi můţeme nejen ve školství, ale i v běţném 

ţivotě.  

   Zdroje pracovních listů jsou značně rozmanité. Učitelé se s nimi setkávají v učebnicích, 

pracovních sešitech, metodických příručkách. Existují také pracovní listy v elektronické 

podobě a v mnoha případech si je pro konkrétní téma a konkrétní skupinu studentů učitelé 

dokonce sami tvoří.  

   Nabídka pracovních listů roste také u nejrůznějších vzdělávacích institucí, jako jsou 

botanické i zoologické zahrady, akvária, historická, technická, přírodovědná a další muzea, 

stejně jako vědecká centra. Tyto instituce patří mezi uznávané zdroje vzdělávání a často jsou 

navštěvovány nejen školami, ale i běţnou veřejností. Účelem takovýchto pracovních listů 

mimo jiné je, aby se návštěvníci lépe zorientovali v dané expozici, a aby si lépe zapamatovali 

předkládaná fakta (Maněnová, Skutil, 2011; Mrázová, 2013). 

   V souvislosti s pouţíváním PL ve vyučování Petty (2008) upozorňuje, ţe není dobré je 

do výuky zahrnovat příliš často, a to zejména, pokud je pravidelně vyuţívají i jiní vyučující 

působící v téţe třídě. Podle Pettyho jejich nadměrné pouţívání vyvolává u studentů nudu. 

Obdobný názor sdílejí téţ Ransom a Manning (2013). Ti podotýkají, ţe to, ţe jsou PL 

pro učitele dostupné doslova na kaţdém kroku ještě neznamená, ţe je jejich pouţití vţdy 

vhodné. A radí, aby si učitelé vţdy před jejich zařazením do výuky nejprve náleţitě 

rozmysleli, zda neexistuje lepší alternativa, která studenty více obohatí. 

 

2. 6. 2. Funkce pracovních listů 

   Pracovní listy mohou plnit řadu nejrůznějších didaktických funkcí. Díky tomu pomáhají 

aktivně zapojit studenty do vzdělávacího procesu. Funkce pracovních listů, které uvádějí 

Altmann (1975), Švecová a kol. (2000), Podrouţek (2003), Maněnová a Skutil (2011) 

a Mrázová (2013), lze shrnout následovně: 

 motivují a aktivizují ţáky - stimulují jejich zájmem o učení, jsou pro ně atraktivní 

svým obsahem a formou, střídáním typů úloh, moţností výběru, často obsahují 

zajímavá a zábavná cvičení, netradiční úkoly, 

 zlepšují pozornost ţáků a prodluţují jejich soustředěnost, 

 jsou zdrojem informací, které často navazují na výklad učitele a učivo prezentované 

v učebnicích, případně toto učivo doplňují, 

 slouţí k obohacení vědomostí, ukazují jiný pohled na učební látku, 
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 pomáhají lépe organizovat učební látku, utřiďovat a systematizovat poznatky, díky 

čemuţ umoţňují snadnější pochopení učiva, 

 slouţí k procvičování a upevňování probraného učiva, 

 jsou prostředkem pro rychlou a objektivní kontrolu informující především ţáka (ale 

i učitele) o úrovni osvojení si probraného učiva, 

 vedou k samostatnosti - rozvíjí u ţáků schopnost samostatně vyhledávat a zpracovávat 

informace, vyuţívat příručky a encyklopedie, ověřovat si vlastní závěry, 

 rozvíjejí logické myšlení dětí, 

 vedou ţáky ke zpracovávání a hodnocení dat, 

 učí systematicky zakreslit pozorované objekty, 

 integrují poznatky z různých oborů lidské činnosti, často jsou interdisciplinárního 

rázu, 

 mají také funkci výchovnou, neboť svým obsahem mohou formovat osobnost ţáka, 

 podporují individualizaci - umoţňují přizpůsobit se poţadavkům ţáků, ţáci mohou 

pracovat svým tempem, 

 poskytují moţnost úpravy pro ţáky se specifickými poruchami učení (změna velikosti 

písma, zvýraznění slov, zjednodušení nebo zkrácení úkolů), 

 rozvíjejí tvořivost učitele, vedou ho k přemýšlení nad formou a obsahem učiva, 

 pokud jsou připraveny pro konkrétní expozici, či exkurzi, pak ţákům napomáhají 

k orientaci ve vystavených exponátech a jsou návodem, jak s výstavou / během 

exkurze pracovat. 

   Nositeli většiny z těchto funkcí jsou strukturní komponenty a strukturní prvky, které lze 

chápat jako prostředky realizace jednotlivých funkcí. V pracovních listech rozlišujeme 

komponenty textové a mimotextové. Textové komponenty zahrnují základní, doplňkové 

a vysvětlující texty, zatímco do mimotextových lze zahrnout veškeré typy vyobrazení, 

fotografií, grafů a tabulek (Podrouţek, 2003). 

 

2. 6. 3. Typy úloh v pracovních listech 

   Důleţitým faktorem, který se značně podílí na kvalitě a atraktivnosti pracovních listů je 

vhodný výběr učebních úloh a jejich uspořádání. Vhodně zařazené úlohy mohou významně 

napomoci ke zkvalitnění a zefektivnění jak samotného vyučování, tak i učebních činností 

ţáků. 
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   Jednotlivé učební úlohy se od sebe mohou lišit, a to především svým formátem, a dále 

poţadavkem na aktivní účast ţáka při tvorbě odpovědi. Podle toho pak můţeme učební úlohy 

dělit na několik různých typů. 

   Švecová a kol. (2000) dělí učební úlohy vyuţívané v pracovních listech do dvou hlavních 

skupin, a to na úlohy uzavřené a úlohy otevřené. Kaţdá z těchto skupin je ještě dále rozdělena 

na jednotlivé podskupiny.  

   Do kategorie úloh uzavřených spadají: 

a) úlohy dvoučlenné volby (= úlohy dichotomické), 

b) úlohy vícenásobné volby (= úlohy s výběrem odpovědi),  

c) přiřazovací úlohy, 

d) řadící úlohy (= úlohy uspořádací). 

   Dichotomické úlohy se skládají ze sady jednotlivých tvrzení, u kterých má ţák posoudit, 

zda vyhovují nějaké podmínce či nikoli, přičemţ jsou mu předkládány dvě alternativy 

odpovědí, typicky „ano“ / “ne“, „pravdivé“ / „nepravdivé“ atd., z nichţ jedna je správná. 

   U otázek s výběrem odpovědi volí ţák z několika nabízených alternativ, z nichţ správná 

můţe být jedna, ale i více, případně ţádná. Chybné varianty odpovědí jsou označovány jako 

tzv. distraktory. U tohoto typu úloh by se měl autor snaţit, aby jednotlivé alternativy 

odpovědí byly srovnatelně dlouhé a distraktory aby nebyly snadno vylučitelné. 

   Úlohy přiřazovacího typu bývají uspořádány do dvou sloupců a úkolem ţáků je přiřadit 

kaţdou poloţku ze sloupce „A“ k odpovídající poloţce ze sloupce „B“. Do této kategorie 

spadá také přiřazování pojmů z nabídky na vynechaná místa v textu či popisků k obrázku. 

U těchto úloh se doporučuje, aby sloupce „A“ a „B“ byly asymetrické, tedy aby v jednom 

ze sloupů alespoň jedna z poloţek přebývala. Analogicky to platí i u přiřazování pojmů 

a popisků. 

   V úlohách řadících je úkolem ţáků seřadit jednotlivé poloţky podle zadaného kritéria. 

   Uzavřené úlohy jsou u ţáků obecně mnohem oblíbenější, neţ ostatní typy úloh, neboť 

od nich vyţadují mnohem menší aktivitu. Vzhledem k moţnosti ţáků vybrat si z několika 

odpovědí, hrozí, ţe někdy svou odpověď pouze tipují a zaškrtnou ji bez přemýšlení. Výhodou 

tohoto typu otázek je, ţe jsou jednoduše a poměrně rychle zhodnotitelné. Navíc 

zaznamenáním odpovědí do předtištěného formuláře lze k vyhodnocení pouţít šablonu či 

stroj. Výhodou je také vysoká objektivita hodnocení. Lze jednoznačně rozhodnout, zda je 

odpověď správná, nebo nesprávná. 
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   Druhou skupinou úloh jsou úlohy otevřené. Ty je moţné dále dělit na úlohy s krátkou 

otevřenou odpovědí a úlohy s dlouhou otevřenou odpovědí. V pracovních listech se setkáme 

spíše s otevřenými úlohami s krátkou odpovědí, které vyţadují, aby se ţák krátce 

a samostatně vyjádřil. Tyto úlohy je moţné dále dělit na: 

a) úlohy doplňovací, 

b) úlohy vybavovací (= úlohy produkční) 

   Ani u jednoho z těchto typů ţák jiţ nemá moţnost volby. U úloh doplňovacích je jeho 

úkolem doplnit do neúplného tvrzení patřičnou odpověď. Přitom odpovědí můţe být jedno 

slovo, krátké slovní spojení, symbol, značka, číslo, ale i jednoduchý graf či tabulka.  U úloh 

vybavovacích se ţák krátce samostatně vyjadřuje k zadané otázce.  

   K výhodám tohoto typu úloh patří, ţe na rozdíl od úloh uzavřených nutí ţáky více přemýšlet 

a formulovat vlastní odpověď. Další výhodou je, ţe se tyto úlohy poměrně snadno navrhují 

a vyhodnocují. Je ovšem potřeba dbát na jejich jednoznačnost. 

   Úlohy s dlouhou otevřenou odpovědí nejsou v pracovních listech příliš běţné. Tento typ 

úloh najdeme spíše v nejrůznějších didaktických testech. Úkolem ţáka v úlohách s dlouhou 

otevřenou odpovědí je prokázat svoje znalosti v širším rozsahu a souvislostech, prezentovat 

vlastní názor, posoudit určitý jev, zhodnotit vlastními slovy situaci, vysvětlit určitý problém. 

Z hlediska náročnosti na myšlení ţáků jsou tyto úlohy ze všech uvedených typů nejobtíţnější. 

Jejich nevýhodou je především nesnadnost hodnocení, veliká časová náročnost a malá 

objektivita hodnocení (Altmann, 1975; Chrástka, 1999; Švecová a kol., 2000; Schindler, 

2006; Kramplová, 2011). 

 

2. 6. 4. Metodika tvorby PL 

   Mrázová (2013) konstatuje, ţe vytvořit pracovní listy, které plní všechny svoje funkce, je 

nelehký úkol a dále podotýká, ţe jen stěţí lze tvorbu PL shrnout do jednoduchého obecného 

návodu. Přesto se však v literatuře můţeme setkat s doporučeními a pravidly pro tvorbu 

těchto materiálů. Pokud je autoři budou respektovat a dodrţovat, je vysoce pravděpodobné, ţe 

vytvoří takové PL, které odpovídají jejich záměrům a které všechny důleţité funkce plní. 

   Základní pravidla a doporučení, která uvádějí Chráska (1999), Schindler (2006), Maněnová 

a Skutil (2011) a Mrázová (2013) lze shrnout takto: 

   Pro vytvoření kvalitního pracovního listu, ať uţ k exkurzi nebo do běţné vyučovací hodiny, 

je v první řadě důleţitá znalost problematiky, na niţ bude tento PL zaměřen. Dále, aby PL  



55 

 

správně plnil všechny svoje funkce, je potřeba věnovat dostatečnou pozornost plánování jeho 

tvorby a při vytváření pak dodrţovat určitý postup, který si autor předem stanoví. 

   Plánování obnáší, aby si autor nejprve pečlivě promyslel několik důleţitých bodů. Základní 

otázkou, kterou by si měl poloţit na začátku, je účel, k jakému má PL slouţit. Zda bude mít 

úlohu motivační, poslouţí k procvičení či upevnění učiva, zda bude představovat konkrétní 

expozici v muzeu, botanické zahradě či v jiné vzdělávací instituci, nebo zda bude slouţit jako 

pomůcka učiteli pro výuku v terénu apod.  

   V dalším kroku by se měl autor zamyslet, co povaţuje za důleţité, aby se studenti naučili, 

co chce, aby si zopakovali, a na základě toho si stanovit výukové cíle. Jak podotýká Mrázová 

(2013), cíle modelují obsah pracovních listů a zároveň ve výsledku reflektují jejich funkčnost.  

   Dalším důleţitým kritériem, které je potřeba dopředu zváţit, je věková skupina, pro kterou 

jsou PL určeny. Jinak budou vypadat PL pro ţáky na prvním stupni základních škol a jinak 

pro studenty středoškolské a gymnaziální. Odlišnost bude především v rozsahu PL a jeho 

grafickém ztvárnění (zastoupení textových a mimotextových komponentů).  

   Posledním, co zbývá promyslet, je, kolik času by mělo vyplňování PL zabrat. Poté uţ 

se autor můţe zaměřit na samotnou podobu PL. Ta by měla zcela vycházet z odpovědí 

na výše zmíněné otázky (záměry, cíle, věk studentů, čas). 

   Pokud se připravované PL týkají konkrétní výstavy či exkurze, je třeba zařadit ještě jeden 

důleţitý krok, kterým je volba konkrétního obsahu PL a výběr exponátů, na které budou úlohy 

v PL zaměřeny.  

   Při tvoření pracovních listů je potřeba mít na paměti několik důleţitých zásad. Tyto zásady 

přehledně uvádí Petty (2008): 

 rozčlenit otázky na části a při číslování úkolů přiřadit kaţdé části otázky vlastní číslo, 

 promýšlet řazení úkolů, 

 dobře odstupňovat obtíţnost, 

 zařadit i jednoduché otázky, které dodají ţákům sebedůvěru, 

 nesnaţit se ţáky nachytat, klíčem k motivaci je úspěch, 

 alespoň poslední otázku volit otevřenou - zaměstná i ţáky, kteří jsou rychle hotovi, 

 připravit co nejzajímavější pracovní listy - zařadit hádanky, problémové úlohy, 

 pracovní listy psát na počítači, pouţívat schémata a fotografie, 

 vybrat jen to nejnutnější, nepřehlcovat je zbytečně informacemi. 
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3. METODIKA 

   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit pracovní listy k expozici vodních 

a bahenních rostlin pro Botanickou zahradu PřF UK. Předpokladem k dosaţení tohoto cíle 

byla tvorba a ověření těchto pracovních listů, jejich vyhodnocení a přepracování do finální 

podoby. Spolu s pracovními listy byla vytvořena také metodická příručka pro učitele. 

   Dalšími cíli bylo zjistit, jakým způsobem učitelé přistupují k výuce vodních a bahenních 

rostlin a jaký mají přístup k exkurzím ve výuce botaniky. K dosaţení těchto cílů jsem zvolila 

metodu dotazníkového šetření, které zahrnovalo tvorbu, rozeslání a vyhodnocení dotazníků. 

   Výsledky dotazníkového šetření jsem pouţila téţ pro otestování hypotéz, které jsem si 

v úvodu práce stanovila. 

 

3. 1. Tvorba pracovních listů pro Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 
 

3. 1. 1. Úvodní plánování 

   V první fázi, která předcházela vlastní tvorbě pracovních listů, jsem si nejprve stanovila 

cílovou skupinu, pro kterou budu pracovní listy tvořit. Vzhledem k tématu jsem se rozhodla 

pro náročnost odpovídající studentům vyšších gymnázií a středních škol. Zvolila jsem si také 

rozsah, který by měly pracovní listy mít. S přihlédnutím k velikosti vlastní expozice a počtu 

druhů, které zde můţeme najít a také vzhledem ke schopnosti studentů soustředit se, jsem 

zvolila rozsah odpovídající devadesátiminutové exkurzi. Tedy počítáme-li s úvodním 

uvedením studentů do problematiky, závěrečným shrnutím a kontrolou výsledků, mělo by 

vlastní vyplňování pracovních listů trvat cca hodinu čistého času. 

   Po stanovení těchto výchozích předpokladů následovala druhá fáze. Během té jsem si 

několikrát pečlivě prošla expozici vodních a bahenních rostlin. Všechny rostliny, popř. 

ţivočichy, kteří se zde nacházejí, jsem si vyfotografovala a dělala si k jednotlivým druhům 

poznámky, pokud mi u nich něco zaujalo či pokud mi napadlo, jak bych danou rostlinu mohla 

v pracovním listu vyuţít.  Poţádala jsem také vedení botanické zahrady, zda by mi neposkytlo 

seznam všech rostlin, které se v expozici nacházejí. 

   Následně jsem si prošla rámcový vzdělávací program pro gymnázia a pročetla si 

středoškolské učebnice botaniky (viz kapitola 2. 5.), abych získala představu, se kterými 

zástupci vodních a mokřadních rostlin se studenti mohou v rámci studia setkat. Protoţe 

pracovní listy měly být primárně tvořeny pro konkrétní expozici v Botanické zahradě PřF UK, 
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všímala jsem si v učebnicích především těch zástupců, se kterými se studenti mohou setkat 

i zde. Pozornost jsem věnovala také adaptacím vodních a bahenních rostlin, o kterých se 

učebnice zmiňují. Po rešerši učebnic jsem začala hledat zdroje literatury o vodních 

a bahenních rostlinách, ze kterých bych mohla při tvorbě pracovních listů vycházet, aby byl 

jejich obsah po odborné stránce správný. Vycházela jsem především z určovacích klíčů, jako 

jsou např. Květena České republiky: 1 (Hejný a kol., 1997) nebo Klíč ke květeně České 

republiky (Kubát a kol., 2002) a z odborných učebnic a knih zaměřených konkrétně na tento 

okruh rostlin, mezi které patří např. Wetland plants: biology and ecology (Cronk, Fennessy, 

2001), The biology of aquatic vascular plants (Sculthorpe, 1967), Vodní, baţinné a pobřeţní 

rostliny: výskyt, ţivot a význam, zvláště v rybářství (Podubský, Štědronský, 1954), Vodní 

a vlhkomilné rostliny (Vaněk, Stodola, 1987) a Rostliny na louce a u vody (Větvička, 2009).  

   Po pročtení literatury jsem začala s vlastní tvorbou.  

 

3. 1. 2. Tvorba pilotní verze pracovních listů 

   Vzhledem k proměnlivosti rostlinných druhů v expozici během sezóny, jsem vytvořila dvě 

verze pracovních listů. První verze byla zaměřena na rostliny kvetoucí a plodící v jarních 

měsících, druhá verze pak na rostliny plodící na podzim. Oba pracovní listy jsem se snaţila 

koncipovat stejně, jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Snaţila jsem se, aby byly 

vyváţené, co do náročnosti, tedy aby obsahovaly úlohy lehčí i těţší, a aby byly rozmanité 

co do úkolů, které měli studenti plnit. Z obsahového hlediska lze úlohy, které jsem 

do pilotních pracovních listů vytvořila, rozdělit na tři skupiny. 

      První skupina úloh byla zaměřena na konkrétní zástupce rostlin, které studenti měli přímo 

pozorovat. Snaţila jsem se vybírat zejména takové rostliny, které jsou pro studenty dobře 

známé a které jsou lidmi nejrůznějšími způsoby vyuţívané (rákos, orobince, máta, lekníny 

atd.), dále takové, které mají charakteristický a nezaměnitelný vzhled (ďáblík bahenní, stulík 

ţlutý, šípatky atd.) a v neposlední řadě takové rostliny, u kterých jsou na první pohled 

viditelné adaptace k vodnímu způsobu ţivota (trichomy nepukalky, nafouklé řapíky kotvice 

plovoucí atd.) či k charakteristickému způsobu roznosu semen (ochmýřené naţky orobinců, 

krovky šťovíku atd.). 

   Do další skupiny lze zařadit úlohy, na které studenti nemohli odpovědět pouze na základě 

svého pozorování. Pro jejich zodpovězení bylo třeba logického uvaţování ţáků a zamyšlení 

se nad danou problematikou (zdůvodnění adaptací specifických pro vodní rostliny atd). 
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   Třetím typem pak byly úlohy věnující se vodním a u vody ţijícím ţivočichům. Tyto úlohy 

jsem do pracovního listu zařadila zejména proto, aby si studenti uvědomili, ţe příroda je jeden 

velký celek, ve kterém rostliny a ţivočichové sdílí společný prostor, navzájem se úzce 

ovlivňují a často jsou na sobě svou existencí závislí. Nelze je proto od sebe oddělit. Při tvorbě 

těchto úloh jsem brala v potaz, ţe na naprosté většině českých škol následuje výuka zoologie 

aţ po botanice. Předpokládala jsem tedy, ţe studenti budou mít pouze omezené znalosti 

o těchto ţivočiších, které získali na základní škole nebo z vlastní zkušenosti. Tyto úlohy jsem 

proto koncipovala jako rébusy a jednoduché úkoly, které měly pracovní list odlehčit a kterými 

si studenti vybrané vodní a u vody ţijící ţivočichy zopakovali. 

   V pracovních listech jsem kombinovala úlohy otevřené, a to většinou s krátkou odpovědí, 

i úlohy uzavřené, zejména úlohy přiřazovací a dichotomické. Na konec obou pracovních listů 

jsem zařadila úlohu na zopakování pojmů, příp. rostlin, se kterými se studenti během 

vyplňování pracovního listu a během prohlídky expozice setkali. Důvodem zařazení této 

úlohy, kterou jsem pojala jako kříţovku, resp. osmisměrku, bylo, aby si studenti dané pojmy 

lépe zapamatovali. 

   Pracovní listy jsem vytvořila v programu Microsoft Office Word 2007. K úpravám obrázků 

jsem pouţívala tentýţ program, a dále programy Malování a ChemSketch. 

   Pro lepší zhodnocení srozumitelnosti a náročnosti jednotlivých úloh jsem k oběma pilotním 

verzím pracovních listů vytvořila jednoduchý dotazník na bázi Likertovy škály, ve kterém 

ţáci kaţdý úkol subjektivně ohodnotili. Dotazník se skládal ze tří částí. V první části studenti 

známkovali srozumitelnost zadání jednotlivých úloh (1 = dobře srozumitelné, 5 = 

nesrozumitelné) a obdobně pak v druhé části známkovali jejich náročnost (1 = velmi 

jednoduchá úloha, 5 = velmi náročná úloha). Třetí část byla věnována poznámkám ţáků. Zde 

se studenti mohli k jednotlivým úlohám vyjádřit, napsat, co se jim na nich líbilo, co se jim 

naopak nelíbilo a co by mělo být zlepšeno.  

 

3. 1. 3. Pilotáţ pracovních listů 

   Pilotní šetření proběhlo vzhledem k vytvoření dvou verzí pracovního listu (jarní 

a podzimní) dvakrát. Jarní pilotáţ byla naplánována na červen 2013 a zúčastnili se jí studenti 

pátého ročníku osmiletého gymnázia (Gymnázium Elišky Krásnohorské). Podzimní pilotní 

šetření proběhlo v říjnu 2013 a zúčastnili se ho studenti šestého ročníku osmiletého gymnázia 

(Gymnázium Kladno). Obě třídy měly v době provedení pilotního šetření čerstvě 

absolvovanou výuku botaniky.  
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   Jarní i podzimní pilotáţ se skládaly ze třech částí: 

a) úvod - představení se, uvedení ţáků do problematiky vodních a bahenních rostlin, 

informace k vyplňování pracovních listů a hodnotících dotazníků (cca 12 min) 

b) samostatná práce studentů (60 min) 

c) závěr - kontrola výsledků, zodpovězení případných dotazů, poděkování a rozloučení se 

(cca 18 min). 

   Hlavním cílem pilotního šetření bylo ověřit, zda: 

a) jsou jednotlivé úlohy v pracovních listech dostatečně srozumitelné, 

b) svou náročností odpovídají věkové skupině studentů, pro kterou jsou určeny, 

c) jsou studenti schopni jednotlivé úlohy zodpovědět pouze na základě vlastního 

pozorování bez doprovodného komentáře, 

d) čas, který studenti na vyplnění dotazníků mají, je dostatečný, nebo zda bude potřeba 

pracovní listy zkrátit, či naopak přidat další úlohy.  

   Předpokladem pro splnění těchto cílů bylo pozorování ţáků při vyplňování pracovních listů 

v terénu a následná poloţková analýza pracovních listů spojená s vyhodnocením postojových 

dotazníků. 

   Při pozorování ţáků během pilotáţe jsem se zaměřila zejména na to, zda ţáci: 

a) pracují na vyplňování pracovních listů samostatně, nebo potřebují při řešení úloh 

s něčím poradit (nesrozumitelné zadání, kde se nachází daná květina, jakým způsobem 

řešit úlohu atd.), 

b) k řešení úloh vyuţívají expozici vodních a bahenních rostlin, nebo úlohy řeší 

„z hlavy“, 

c) mají dobrou náladu a vyplňování je baví, 

d) měli dostatek času pro vyplnění pracovních listů, příp. zda měli pracovní listy hotové 

příliš rychle. 

   Fotodokumentace z obou pilotních šetření je součástí příloh (Obr. 5 - 7, Příloha 8. 1. 1. 

a Obr. 8 - 10, Příloha 8. 1. 3.). 

    

3. 1. 4. Poloţková analýza pilotní verze pracovních listů 

   Krokem, který následoval po pilotním šetření pracovních listů, byla analýza úspěšnosti 

řešení jednotlivých úloh ţáky. Při vyhodnocování tohoto kritéria jsem vycházela 

z předpokladu, ţe úspěch nebo neúspěch při řešení úkolů není závislý pouze na znalostech 

a dovednostech ţáků, ale můţe být ovlivněn formulací, srozumitelností a náročností otázky. 
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Pokud by tedy byla některá z úloh často řešena chybně, lze předpokládat, ţe chyba není 

na straně studentů, ale pramení z úlohy samotné.  

   Pro zjištění úspěšnosti ţáků při řešení úloh jsem porovnávala jejich odpovědi s odpověďmi 

uvedenými v autorském řešení. Přitom kaţdá úloha pilotního autorského řešení byla 

ohodnocena maximálním počtem bodů, které odpovídalo mnoţství informací nebo pojmů, jeţ 

měli studenti odpovědět, aby byla úloha vyřešena zcela správně. Uvedeno zde bylo také 

obodování odpovědí částečných. Podle vzoru v autorském řešení jsem tedy ohodnotila 

všechny studentské pracovní listy. Při následném vyhodnocování výsledků jsem u obou verzí, 

jarní i podzimní, postupovala zcela analogicky, jediný rozdíl byl v celkovém počtu bodů, 

které studenti mohli za vyplnění pracovních listů získat. Maximální počet bodů v jarní verzi 

byl 60 a v podzimní 50. 

   Abych získala představu o celkové úspěšnosti studentů při řešení pracovních listů v rámci 

pilotního šetření, vyhodnotila jsem nejdříve úspěšnost kaţdého z nich. U kaţdého studenta 

jsem sečetla mnoţství získaných bodů a vypočítala, kolik procent z maximálního moţného 

mnoţství bodů to činí.  

   Následně jsem se zaměřila na kaţdou úlohu zvlášť. Postup byl obdobný. Sečetla jsem 

všechny body, které studenti z dané úlohy získali, tento součet jsem vydělila celkovým 

počtem ţáků, kteří tuto úlohu vypracovali (studenty, kteří úkol nevyplnili vůbec, jsem 

do výpočtu kvůli moţnému kreslení nezahrnula, protoţe s největší pravděpodobností úlohu 

jen nestihli vyřešit). Tento průměr jsem vztáhla k celkovému mnoţství bodů, kterého mohli 

studenti při vyřešení úlohy dosáhnout. Získala jsem tak procentuelní úspěšnost ţáků 

v jednotlivých úlohách.  

   Pozornost jsem dále věnovala především všem úlohám, které měly úspěšnost niţší neţ 

60 %. Tyto úlohy jsem blíţe zkoumala a určovala pravděpodobné důvody neúspěšnosti jejich 

řešení. U kaţdé z těchto úloh jsem se rozhodovala, zda ji ve finálním pracovním listu 

ponechám a upravím ji tak, abych odstranila její nedostatky, či zda úlohu z pracovního listu 

zcela vyřadím. Úlohy, které měly úspěšnost 60% a vyšší, jsem nechala, tak, jak byly 

vypracovány, případně jsem je jen lehce poupravila. 

   Současně jsem také při vyhodnocování jednotlivých úloh porovnávala jejich úspěšnost se 

subjektivním hodnocením ţáků, které se týkalo srozumitelnosti zadání a náročnosti úloh. 

Studenti kaţdé úloze v obou kategoriích přiřazovali známku od 1 do 5, která odráţela jejich 

postoj k danému úkolu. Z těchto známek jsem pro kaţdou úlohu v obou kategoriích 

vypočítala průměrnou známku. Tu jsem pak srovnávala s celkovou úspěšností konkrétní 
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úlohy. Na závěr jsem si také pročetla připomínky studentů k pracovním listům, abych věděla, 

čemu se mám při tvorbě finálních verzí vyvarovat a co naopak zachovat.  

 

3. 1. 5. Tvorba definitivních pracovních listů 

   Po provedení poloţkové analýzy pracovních listů a vyhodnocení všech aspektů, které byly 

zmíněny v předchozí podkapitole, jsem vytvořila konečnou verzi pracovních listů. Opět 

ve dvou variantách, jarní a podzimní.  

   Při jejich tvorbě jsem se snaţila dosáhnout jednak toho, aby jednotlivé úlohy byly v rámci 

pracovního listu vhodně vyváţené a aby těţší úlohy byly proloţeny lehčími, ale také aby 

pracovní listy zabrali co nejmenší moţný počet stran a zároveň studenti měli dost prostoru 

na doplnění odpovědí. 

   Jednotlivé úlohy v PL jsou označeny číslem a názvem a v úvodu kaţdé z nich je 

doprovodný text různé délky. Konkrétní úkoly u kaţdé úlohy jsou pro přehlednost speciálně 

označeny. Do definitivních verzí pracovních listů jsem navíc k některým úlohám připojila 

zajímavosti související s danou problematikou. Ty jsou doplněny po stranách textu a jsou téţ 

speciálně označeny. 

   K oběma verzím PL jsem zároveň vytvořila i odpovídající autorská řešení, která slouţí 

pro kontrolu správného řešení jednotlivých úloh. Součástí autorských řešení jsou rovněţ mapa 

botanické zahrady s vyznačenou expozicí a vysvětlivky k práci s pracovními listy. 

   K přetvoření pilotních pracovních listů na finální a k tvorbě autorského řešení jsem pouţila 

programy Microsoft Office Word 2007, Malování a ChemSketch, stejně jako u verzí 

pilotních. 

 

3. 1. 6. Tvorba metodické příručky pro učitele 

   K finální verzi pracovních listů jsem dále vytvořila metodickou příručku (stejnou pro oba 

dva PL), která má slouţit jako informační a doplňující materiál pro učitele. Součástí 

metodické příručky jsou: 

a) základní informace o expozici vodních a bahenních rostlin, 

b) důleţité informace k návštěvě expozice - kdy je nejvhodnější exkurzi uskutečnit, 

jaká je její časová náročnost, návrhy k organizaci exkurze, co si vzít s sebou, k jakým 

nesnázím můţe během exkurze dojít a návrhy, jak se s těmito nesnázemi vypořádat, 

c) obecné informace k pracovním listům - kolik času práce s PL zabere, pro jak staré 

ţáky jsou určeny, charakteristika úloh v PL, 
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d) didaktické náleţitosti - očekávané výstupy, mezipředmětové vazby, tipy na praktická 

cvičení a doporučená literatura k tématu. 

Metodická příručka bude součástí autorského řešení obou verzí pracovního listu. 

 

3. 2. Dotazníkové šetření 

   Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jakým způsobem učitelé přistupují 

k výuce vodních a bahenních rostlin, a zda je vůbec do výuky botaniky zahrnují, o kterých 

adaptacích těchto rostlin a o kterých konkrétních zástupcích se ve výuce zmiňují. Zajímala 

jsem se také, zda vůbec učitelé PL při exkurzi vyuţívají a pokud ano, zda vyuţívají PL 

předpřipravené nebo si tvoří svoje vlastní. Celý dotazník jsem koncipovala do širšího rámce, 

který se týkal obecně exkurzí ve výuce botaniky a výuky botaniky jako takové. 

   Vzhledem k velkému rozmachu počítačů a internetového připojení, které je v současné době 

jiţ na většině škol a také s přihlédnutím k větší ekonomičnosti a ekologičnosti, jsem se 

rozhodla pro tvorbu elektronického dotazníku. Vyuţila jsem internetového portálu Google, 

umoţňujícího vytvoření webového dotazníku, který je respondentům dostupný online.  

      Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli gymnaziální profesoři biologie po celé 

České republice. Kontakty na tyto vyučující jsem získala z databáze středoškolských 

profesorů biologie, jeţ během let vznikala součinností diplomantů katedry učitelství 

a didaktiky biologie PřF UK, kteří téţ rozesílali dotazníky. Protoţe databáze nebyla plně 

aktualizovaná, některé kontakty jsem si dohledávala sama na webových stránkách příslušných 

gymnázií. 

 

3. 2. 1. Hypotézy a jejich tvorba 

   Sestavení a odeslání dotazníku předcházela tvorba hypotéz. Hypotézy jsem si stanovila 

takto: 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji vyuţívají nabízené pracovní listy, neţ 

pracovní listy vlastní. 

H2: Praţští učitelé vyuţívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, neţ učitelé 

mimopraţští. 

Při jejich formulaci jsem vycházela z doporučení a pravidel, která ve své publikaci uvádí 

Gavora (2010). 

   Při formulaci první hypotézy jsem vycházela z primárního cíle mé diplomové práce, kterým 

byla tvorba a ověření pracovních listů pro expozici vodních a bahenních rostlin v Botanické 
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zahradě PřF UK. Hypotézu jsem takto stanovila proto, ţe mě zajímalo, zda vůbec učitelé 

poskytované listy vyuţívají, pokud je zahrada nabízí, nebo zda si raději vytvářejí pracovní 

listy vlastní. Chtěla jsem se ubezpečit, ţe mé úsilí při vytváření pracovních listů nebylo 

zbytečné a listy najdou (nejen) v botanické zahradě uplatnění. 

   Při formulaci druhé hypotézy jsem vycházela z předpokladů, ţe pro praţské učitele, kteří 

mají nadosah hned dvě velké botanické zahrady, je nejvýhodnější vyuţít pro botanickou 

exkurzi právě jich. Naopak pro mimopraţské učitele jsou mnohdy botanické zahrady 

„z ruky“. Daleko jednodušší, a také finančně méně náročné, je pro ně zajít na louku či do lesa, 

nebo prozkoumávat městské parky. K těmto předpokladům jsem došla na základě vlastních 

zkušeností a z rozhovorů s více neţ desítkou učitelů biologie, jak praţských, tak 

i mimopraţských, se kterými jsem se v průběhu svého studia na vysoké škole setkala, a chtěla 

jsem si je za pomoci dotazníkového šetření ověřit. 

 

3. 2. 2. Pilotní dotazník a pilotní šetření 

      Před realizací vlastního dotazníkového šetření jsem nejprve provedla šetření pilotní. 

Pilotní dotazník se skládal ze dvou hlavních částí: 

a) z průvodního emailu, 

b) z dotazníku samotného. 

Průvodní email obsahoval základní informace o mně, o výzkumu v rámci mé diplomové práce 

a také nabídku hotových pracovních listů, jako poděkování za spolupráci. Dále obsahoval 

odkaz na vlastní dotazník. 

   Cílem pilotního dotazníku bylo zjistit, zda jsou všechny uvedené otázky dostatečně 

srozumitelné a zda je učitelé pochopí tak, jak byly zamýšleny. Abych tohoto cíle dosáhla, 

za kaţdou z poloţek dotazníku jsem navíc doplnila otázku na srozumitelnost a také moţnost 

komentáře. Do komentáře bylo moţné zaznamenat cokoli, od doporučení na lepší formulaci 

otázky po moţnost navrţení další varianty odpovědi u uzavřených otázek. 

   Pilotní dotazník jsem odeslala celkem na 114 funkčních emailových adres (cca 15 % 

z celkového počtu). Adresy jsem vybírala náhodně, ze seznamu jsem postupně odečetla kaţdý 

osmý email. Šetření proběhlo v prosinci 2013 a učitelé měli na odpověď ponechaný čas dva 

týdny. 
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3. 2. 3. Realizace vlastního dotazníkového šetření 

   Po navrácení vyplněných pilotních dotazníků jsem si pečlivě přečetla všechny odpovědi 

a připomínky, které učitelé k jednotlivým otázkám měli. Na základě toho jsem pak dotazník 

upravila do závěrečné podoby. Finální dotazník (viz Přílohy 8. 2. 1. a 8. 2. 2.) se skládal 

ze stejných částí jako dotazník pilotní, tedy: 

a) z průvodního emailu (se všemi náleţitostmi, viz výše) 

b) z vlastního upraveného dotazníku. 

   V dotazníku jsem zkombinovala několik typů poloţek. Zastoupení zde našly zejména 

otázky uzavřené, u kterých byla buď moţnost vybrat jen jednu z nabízených moţností, nebo 

bylo moţné zaškrtnout odpovědí více. Otevřená otázka zde byla jedna, ta vyţadovala krátkou 

odpověď v bodech. Dotazník byl anonymní, z identifikačních otázek jsem se ptala na pohlaví, 

místo působení (Praha / mimo Prahu), délku praxe a aprobaci.  

   Vlastní dotazníkové šetření proběhlo v lednu 2014 a učitelé měli na odpověď ponechaný čas 

dva týdny. Dotazník byl rozeslán celkem na 648 funkčních emailových adres. 

 

3. 2. 4. Poloţková analýza dotazníku 

   Výsledky dotazníkového šetření jsem zpracovávala převáţně pomocí programu Microsoft 

Office Excel 2007. U jednotlivých poloţek dotazníkového šetření jsem pomocí funkcí 

„Suma“ a „Countifs“ sčítala četnosti jednotlivých odpovědí, které jsem následně zpracovala 

do grafů. 

   Podle zaměření otázek byla poloţková analýza dotazníku rozdělena na tři části. Část týkající 

se výuky botaniky, kde jsem při sestavování grafů brala v úvahu všechny respondenty. Dále 

část, která se věnuje vyuţití PL při exkurzi do botanické zahrady, zde byl celkový počet 

respondentů sníţen o ty, kteří zaškrtli, ţe na exkurze nechodí. Poslední část se vztahovala 

k výuce vodních a bahenních rostlin, kde byly z celkového počtu respondentů vyřazeni ti, 

kteří odpověděli, ţe vodní a bahenní rostliny vůbec neučí. 

   Pří srovnávání odpovědí mezi učiteli praţskými a mimopraţskými jsem výsledky převedla 

na procenta, pro kaţdou skupinu zvlášť, aby bylo moţné frekvenci odpovědí porovnat. 

 

3. 2. 5. Testování hypotéz 
 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji využívají nabízené pracovní listy, než 

pracovní listy vlastní. 
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   K otestování první hypotézy, jsem vyuţila statistickou metodu test dobré shody, nebo téţ 

Pearsonův chí-kvadrát test. Tuto metodu jsem zvolila, abych ověřila, zda četnosti odpovědí, 

které byly získány v dotazníkovém šetření, se odlišují od teoretických četností, které 

odpovídají nulové hypotéze. Nulová hypotéza předpokládá, ţe mezi uvedenými jevy není 

ţádný rozdíl. Na základě testování nulové hypotézy pak lze rozhodnout o přijetí nebo 

zamítnutí hypotézy původní. Pro hypotézu H1 nulová hypotéza zní: 
 

H0: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé využívají stejně často nabízené pracovní listy 

a pracovní listy vlastní. 
 

V dalším kroku jsem určila očekávané četnosti (O), které odpovídají nulové hypotéze, a určila 

počet stupňů volnosti. Z pozorovaných četností (P) a očekávaných četností jsem vypočítala 

testové kritérium chí-kvadrát (
). K výpočtu 

jsem pouţila vzorec:  

 

 

Abych zjistila, zda mohu odmítnout nulovou hypotézu a přijmout hypotézu původní, 

porovnala jsem vypočítanou hodnotu testového kritéria s tzv. kritickou hodnotou, kterou lze 

nalézt ve statistických tabulkách. Dále jsem za pomoci programu Microsoft Office Excel 

2007 určila p-hodnotu, která udává pravděpodobnost, s jakou je nesprávně zamítnuta nulová 

hypotéza. 

   Vypočítané hodnoty spolu s tabelovanými jsou uvedeny ve výsledcích (kapitola 4. 2. 2.).  

 

H2: Pražští učitelé využívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, než učitelé 

mimopražští. 
 

   K otestování druhé hypotézy, jsem pouţila test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční 

tabulku. Tuto metodu jsem zvolila, abych ověřila, zda existuje závislost mezi dvěma jevy, zde 

konkrétně mezi místem působení učitele a místem, kam směřuje botanické exkurze. 

   Prvním krokem byla opět formulace nulové hypotézy, která pro hypotézu H2 zní: 
 

H0: Pražští učitelé využívají pro botanické exkurze botanické zahrady stejně často, jako 

učitelé mimopražští. 
 

   V dalším kroku jsem pomocí programu Microsoft Office Excel 2007 sečetla, kolik 

praţských učitelů vyuţívá k exkurzím botanickou zahradu a stejně jsem postupovala 

i u učitelů mimopraţských. Následně jsem sečetla, kolik učitelů zahradu vůbec nenavštěvuje, 

opět zvlášť pro učitele praţské a mimopraţské. Takto získané hodnoty jsem zanesla 

. 
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do předpřipravené kontingenční tabulky zpracované v programu Microsoft Office Excel 2007. 

Z tabulky jsem získala vypočítané testové kritérium chí-kvadrát (
), informaci o počtu 

stupňů volnosti a také vypočítanou p-hodnotu. Vypočítanou hodnotu testového kritéria jsem 

stejně jako v předchozím případě porovnala s tzv. kritickou hodnotou uvedenou 

ve statistických tabulkách. 

   Vypočítané hodnoty spolu s tabelovanými jsou uvedeny ve výsledcích (kapitola 4. 2. 2.).  

   Při ověřování obou hypotéz jsem postupovala podle pokynů, které ve své publikaci uvádí 

Chráska (2007). 
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4. VÝSLEDKY 

   V rámci praktické části své diplomové práce jsem vytvořila pracovní listy k expozici Vodní 

a bahenní rostliny v Botanické zahradě PřF UK. Tyto pracovní listy jsem nejprve otestovala 

na skupině studentů. Cílem pilotáţe bylo odstranit nedostatky úloh vzniklé špatnou formulací 

jednotlivých úkolů, zjistit, zda úkoly nejsou příliš jednoduché či naopak sloţité a zda 

odpovídají časovému rozsahu cca 90 minutové exkurze. Poté jsem pracovní listy upravila 

do finální podoby, připravila k nim autorské řešení a metodickou příručku pro učitele. 

   Součástí mé diplomové práce byl také dotazník směřovaný na gymnaziální učitele biologie. 

V dotazníku jsem se zaměřila obecně na výuku botaniky, moţnosti výuky vodních 

a bahenních rostlin na školách a na téma exkurzí a pouţívání pracovních listů. 

   Výsledkům pilotního šetření PL a rozboru problémových úloh z pracovních listů, které bylo 

třeba upravit či vyřadit, je věnována kapitola 4. 1. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

a ověření stanovených hypotéz jsou uvedeny v kapitole 4. 2.  

 

4. 1. Tvorba pracovních listů pro Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 

   K expozici vodních a bahenních rostlin byly vytvořeny dva pilotní pracovní listy, odráţející 

flóru expozice na jaře a na podzim. Oba PL se skládaly z celkem jedenácti úloh a zahrnovaly 

jak úlohy věnované vystavovaným rostlinám, tak i ţivočichům, které je moţno v expozici 

zahlédnout. V kaţdém pracovním listě byla také otázka na anatomii a morfologii těchto 

rostlin, která vyţadovala hlubší zamyšlení se nad problémem. 

 

4. 1. 1. Pilotní šetření  

   Jarní pilotní šetření se konalo 17. června 2013 a zúčastnilo se ho celkem 31 studentů. 

Podzimní pilotní šetření probíhalo 8. října 2013 a zúčastnilo se ho dohromady 21 studentů. 

Obě šetření probíhala naprosto analogicky. Vlastní pilotáţ se skládala ze tří částí a byl na ni 

vyhrazen časový limit 90 minut. 

   Nejprve jsem se studentům představila, seznámila je s pracovními listy a formou 

brainstormingu jsme dali dohromady, co vše o vodních a bahenních rostlinách vědí a jaké 

zástupce znají. Tomu bylo věnováno prvních cca 12 minut.  

   V následujících 60 minutách dostali studenti rozchod a samostatně s vyuţitím expozice 

vodních a bahenních rostlin vyplňovali pracovní listy. V této části jsem nepodávala ţádný 

doprovodný komentář, neboť jsem potřebovala ověřit, zda jsou pracovní listy „samonosné“ 
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a studenti je zvládnou vyplnit bez mé pomoci. Po celou dobu jsem studenty pozorovala 

a všímala si způsobu, jakým pracují, zda potřebují s něčím poradit, či nikoli. 

   Vyplňování pracovních listů se celkově obešlo bez větších problémů, jen ani v jednom 

případě nám moc nepřálo počasí. Při jarní pilotáţi bylo problémem veliké horko, protoţe 

v expozici není ţádný stín. Po chvíli bylo vidět, ţe na studenty padá vyčerpání z nadměrného 

sluníčka a po vyplnění většiny pracovního listu se uchylovali do přilehlého stínu mimo 

expozici, kde se věnovali úlohám, které nevyţadovaly přímé pozorování rostlin. U podzimní 

pilotáţe nastal opačný problém, který vyplňování pracovních listů ohrozil. Vzhledem 

k brzkému nástupu minusových teplot byli nuceni pracovníci zahrady zazimovat dříve vodní 

kapradiny, kterých se týkala jedna z úloh v pracovním listu. Protoţe se takovéto narušení 

můţe stát kdykoli, je potřeba, aby si učitelé uměli v těchto případech poradit. Moţností je 

mnoho, nejjednodušší je studenty na tento problém upozornit a úlohu z PL v danou chvíli 

vyřadit. Aby však nebyli ochuzeni a úloha nepřišla nazmar, mohou ji učitelé studentům 

například zadat k vypracování za domácí úkol s moţností vyuţití nejrůznějších informačních 

technologií. Tím se problému vyhnou a zároveň tak u ţáků rozvíjí klíčové kompetence (např. 

kompetenci komunikativní, k učení, k řešení problémů, atd.). Pro mě však takovéto řešení 

bylo během pilotáţe nevhodné, protoţe bych tak přišla o zpětnou vazbu k této úloze. Vyuţila 

jsem proto pečlivě nasbírané fotodokumentace a vytvořila zalaminované fotografie vodních 

kapradin (viz Příloha 8. 3. 3.), na kterých byly potřebné znaky dobře vidět. Úloha tak byla 

opět zodpověditelná.  

   Během práce se ţáci rozdělili do několika menších skupinek a pracovní listy vyplňovali 

spíše kolektivně neţ individuálně. V rámci těchto skupin pak byly odpovědi podobné, coţ 

částečně ovlivnilo výsledky pilotního šetření. Ukázky ţákovských řešení obou pilotních 

pracovních listů jsou součástí přílohy (Příloha 8. 1. 2. a Příloha 8. 1. 4.).  

 

4. 1. 2. Poloţková analýza pracovních listů 

   V rámci poloţkové analýzy pracovních listů jsem procentuelně vyhodnotila úspěšnost 

řešení jednotlivých úloh. Výsledky obou pilotních šetření jsem zpracovala graficky. Graf 1 

a Graf 2 znázorňují výsledky jarního pilotního šetření, výsledky podzimního pilotního šetření 

jsou zobrazeny na Grafu 3 a Grafu 4. 

   Celková úspěšnost řešení pracovních listů byla v případě jarní pilotáţe 52,93 % a v případě 

podzimní pilotáţe 67,95 %. 
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   Graf 1 a Graf 3 udávají, kolik procent studentů zodpovědělo jednotlivé úlohy zcela 

správně, částečně správně, zcela špatně a také, kolik studentů úlohu nezodpovědělo vůbec. 

Z obou grafů je patrné, ţe pracovní listy byly časově náročné. Přestoţe je studenti vyplňovali 

poctivě po celou dobu, v obou pracovních listech bylo relativně velké procento úloh zcela 

nevyplněných.  

   Graf 2 a Graf 4 znázorňují celkovou úspěšnost řešení jednotlivých úloh. Modře jsou 

označeny úlohy, jejichţ celková úspěšnost byla 60 % a více, červeně ty úlohy, jejichţ 

úspěšnost byla menší neţ 60 %.  

   Úlohy s úspěšností menší neţ 60 % jsou v následujícím textu blíţe představeny 

a okomentovány. Pro větší přehlednost se věnuji zvlášť úlohám pracovního listu jarního 

a zvlášť podzimního. 

   Kromě pracovních listů jsem studentům během pilotáţe zadávala téţ dotazníky ohledně 

srozumitelnosti a náročnosti jednotlivých úloh. Studenti v nich také měli prostor, aby se 

k pracovním listům vyjádřili vlastními slovy, aby napsali, co se jim líbilo, co ne a co by 

případně zlepšili. Tyto dotazníky jsem zamýšlela pouze jako informaci pro mě samotnou. 

Jednalo se o zcela subjektivní hodnocení, ke kterému jsem přihlíţela při předělávání 

pracovních listů do finální podoby za účelem jejich zatraktivnění. Výsledky tohoto dotazníku 

v práci dále nerozvádím. 

 

Graf 1: Výsledky řešení jednotlivých úloh v jarním PL. 
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Graf 3: Výsledky řešení jednotlivých úloh v podzimním PL. 

Graf 2: Celková úspěšnost řešení úloh v jarním PL. 
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Položková analýza - jarní PL 

Úloha 1 

Popis úlohy: 

   Úkolem ţáků bylo projít si expozici vodních a bahenních rostliny a uvést alespoň 3 příklady 

rostlin s listy vzplývavými na vodní hladině (1a), kořenujících ve vodě, plovoucích (1b) 

a rostlin zcela ponořených (1c). 

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Největší problém při řešení spatřuji v úloze samotné. Mnozí ţáci ztroskotali na tom, ţe 

nevěděli, co si pod jednotlivými kategoriemi rostlin představit a tudíţ k nim zařazovali 

nevhodné příklady. 

   Abych tomuto předešla, ve finální verzi jsem kaţdou kategorii stručně charakterizovala 

a k úloze jsem zařadila obrázek, kde jsou jednotlivé skupiny rostlin zobrazeny. 

 

 

Graf 4: Celková úspěšnost řešení úloh v podzimním PL. 
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Úloha 4 

Popis úlohy: 

   V této úloze si studenti měli prohlédnout květy leknínu bílého (Nymphaea alba) a stulíku 

ţlutého (Nuphar lutea) a uvést, v čem se tyto rostliny liší a co mají naopak společného (4a). 

K oběma druhům měli dále z nabídky přiřadit odpovídající květní vzorec (4b).  

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   U této úlohy byla z části chyba na mé straně. V úkolu 4a jsem totiţ neuvedla, kolik 

odlišností a kolik společných vlastností by měli ţáci uvést. Někteří tedy uvedli jen jeden znak 

a dále se úlohou nezabývali, zatímco jiní uvedli příkladů několik. Úloha 4b činila studentům 

problémy z toho důvodu, ţe neprobírali květní vzorce a nevěděli tedy, co které symboly 

znamenají. 

   Abych ţáky přiměla rostliny si pořádně prohlédnout a navedla je, na jaké vlastnosti těchto 

druhů se mají zaměřit, ve finální verzi jsem tuto úlohu modifikovala do psaného textu, kde je 

úkolem studentů vybrat z dvojice faktů správnou variantu. Přiřazování květních vzorců jsem 

ponechala. Záleţí na jednotlivých učitelích, zda je učí a úlohu budou po studentech 

vyţadovat, či nikoli. 

 

Úloha 5 

Popis úlohy: 

   V této úloze se studenti měli zamyslet nad adaptacemi vodních a baţinných rostlin. Měli 

uvést a vysvětlit, jak se mění počet a umístění průduchů, jakým změnám podléhají 

zpevňovací pletiva a co se děje s mezibuněčnými prostory. 

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   U této úlohy bylo nutné, aby se studenti nad problematikou zamysleli. Mnozí se o to 

pokusili, ale často jen uvedli, k jaké změně dochází, a uţ nevysvětlili, proč tomu tak je. 

V tomto případě jsem úlohu hodnotila jen jako částečně správnou. Největší problém ţákům 

dělala zpevňovací pletiva.  

   Pro zjednodušení jsem ve finální verzi pracovního listu pouţila místo úlohy s otevřenými 

odpověďmi úlohu uzavřenou, přiřazovací. Studenti k sobě mají přiřadit konkrétní adaptaci 

a její příčinu. Aby úloha nebyla jednoduchá aţ moc, přidala jsem téţ „podúlohu“ týkající se 

umístění průduchů na vzplývavých listech, která vyţaduje hlubší zamyšlení. 
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Úloha 6 

Popis úlohy: 

   Tato úloha byla pojednána jako práce s textem, který se věnoval popisu stavby přesličky 

poříční (Equisetum fluviatile). Na základě textu pak studenti měli popsat uvedené obrázky. 

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   „Kamenem úrazu“ v této úloze zřejmě bylo, ţe studenti měli popsat obrázky sami, bez 

nabízených alternativ, pouze za vyuţití textu. Úloha navíc byla značně dlouhá na čtení 

a patrně i náročná na porozumění. Z finální verze pracovního listu jsem ji proto zcela 

vyřadila. Přeslička poříční v expozici vodních a bahenních rostlin je navíc maličká, obrostlá 

jinými rostlinami a tedy snadno přehlédnutelná. 

 

Úloha 7 

Popis úlohy: 

   Tato úloha se týkala problematiky vodních kapradin a vyţadovala od studentů odpověď 

na několik otázek: Uveďte jejich druhová jména. V čem se heterosporické kapradiny liší 

od ostatních kapradin? Co jsou to sporokarpy a kde jsou umístěny? Uveďte konkrétní 

umístění u kaţdého druhu. Co je to rhizofyl a jakým způsobem vznikl? U které vodní 

kapradiny se nachází?. Z nich většinu mohli studenti vyčíst z informačních textů umístěných 

u těchto kapradin. 

  

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Pravděpodobná neúspěšnost této úlohy spočívala v jejím předimenzování. Bylo zde hodně 

otázek a podotázek, a pokud studenti nezodpověděli vše, hodnotila jsem jejich odpověď jen 

jako částečnou. O náročnosti této otázky svědčí i fakt, ţe téměř třetina ţáků (29 %) úlohu 

vůbec nezačala řešit.  

   Ve finální verzi PL jsem úlohu výrazně zkrátila a zařadila jsem zde takové úkoly, abych 

studenty donutila jednotlivé rostlinky si důkladně zblízka prohlédnout.  

 

Položková analýza - podzimní PL 

Úloha 1 

Popis úlohy: 

   Tato úloha je obdobou úlohy 1 v jarním pracovním listě. Úkolem ţáků bylo projít si 

expozici vodních a bahenních rostliny a uvést alespoň 3 příklady rostlin zcela ponořených, 

rostlin vynořených nad hladinu, rostlin vzplývavých a rostlin s plovoucími listy, kořenujících 
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na dně. Na konci úlohy byl zařazen obrázek, na němţ byly jednotlivé kategorie rostlin 

znázorněny.  

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Všichni studenti na tuto úlohu odpověděli částečně správně, přesto celková úspěšnost úlohy 

byla niţší neţ 60%. Výsledky ovlivnilo zejména to, ţe u některých kategorií studenti uvedli 

pouze jednoho nebo dva zástupce, místo tří poţadovaných. Výsledky mohlo ovlivnit také 

nevhodné rozvrţení úlohy, kdy jsem nejprve uvedla jednotlivé kategorie rostlin s místem 

pro doplnění příkladů a aţ za ně jsem uvedla konkrétní zadání úkolu spolu s obrázkem. Při 

vyplňování se tedy mohlo stát, ţe si studenti nepřečetli úkol a uvedli proto jen málo zástupců.   

   Úlohu ve finálním PL ponechávám, jedinou úpravou je přesunutí úkolu spolu s obrázkem 

s vyobrazenými kategoriemi rostlin na začátek úlohy. 

 

Úloha 4a 

Popis úlohy: 

   Úloha 4 byla zaměřena na problematiku lipnicovitých rostlin (Poaceae), zejména rákosu. 

V úkolu 4a si měli studenti prohlédnout vzhled jazýčku chrastice rákosovité (Phalaris 

arundinacea) a rákosu obecného (Phragmites australis). Poté měli z dvou uvedených 

charakteristik vybrat tu, která se týká jazýčku chrastice, a tu, která odpovídá rákosu.  

 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Z výsledků úlohy je patrné, ţe naprostá většina studentů ji zodpověděla špatně. Domnívám 

se, ţe studenti zde pouze namátkově přiřadili dané charakteristiky a vzhled jazýčku si 

u rákosu ani u chrastice neprohlédli. 

   Protoţe vzhled jazýčku u rákosu je viditelný perfektně, do finálního pracovního listu jsem 

úlohu předělala tak, ţe jsem zde nabídla čtyři vyobrazení jazýčku a úkolem studentů je vybrat 

to vyobrazení, které odpovídá skutečnosti. 

 

Úloha 7 

Popis úlohy: 

   Tato úloha je obdobou úlohy 5 v jarním pracovním listě. Úkolem studentů bylo zamyslet se 

nad adaptacemi vodních a bahenních rostlin. Konkrétně měli odpovědět na otázky: Proč 

dochází k redukci zpevňovacích pletiv? Jaký je důvod sniţování počtu průduchů? K redukci 

dochází i u pletiv vodivých. Proč? Oproti úloze 5 v jarním PL zde uţ měli uvedeno, k jakým 

změnám dochází a měli jen uvést důvody těchto změn. 
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Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   U této úlohy bylo opět nutné, aby se studenti nad problematikou zamysleli. 

   Ve finální verzi podzimního pracovního listu jsem pouţila stejnou úlohu, jako ve finální 

verzi jarní, tedy uzavřenou přiřazovací úlohu, ve které k sobě mají studenti přiřadit konkrétní 

adaptaci a její příčinu. Přidala jsem téţ „podúlohu“ týkající se umístění průduchů 

na vzplývavých listech, která vyţaduje hlubší zamyšlení. 

 

Úloha 8 

Popis úlohy: 

    V této úloze bylo úkolem studentů přiřadit k uvedeným druhům na základě pozorování 

odpovídající charakteristiku.  
 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Neúspěšnost této úlohy přisuzuji její délce a náročnosti na čtení. Zvolila jsem navíc stejný 

počet jedinců a charakteristik, tudíţ kdyţ někdo chyboval u jedné z rostlin, nevyhnutelně tak 

musel mít chybu i u rostliny další. Z finální verze pracovního listu jsem tuto úlohu nakonec 

zcela vyřadila.   

 

Úloha 9b 

Popis úlohy: 

   Úloha 9 se věnovala mátě vodní (Mentha aquatica). V úkolu 9b bylo úkolem studentů uvést 

alespoň 5 dalších rostlin patřících do čeledi hluchavkovité (Lamiaceae). 
 

Pravděpodobné problémy při řešení a jejich náprava:  

   Všichni studenti na tuto úlohu odpověděli buď zcela správně, nebo částečně správně, přesto 

celková úspěšnost úlohy byla niţší neţ 60%. Výsledky ovlivnilo zejména to, ţe většina 

studentů uvedla méně neţ pět příkladů rostlin z čeledi hluchavkovité. 

   Tento úkol jsem po uváţení z PL vyřadila a místo něj jsem do úlohy zařadila otázku 

na vyuţití máty v průmyslu.  

 

4. 1. 3. Tvorba definitivních pracovních listů 

   Na základě pilotního šetření a vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých úloh jsem vytvořila 

finální verzi obou pracovních listů. Při jejich tvorbě jsem si pročetla všechny dotazníky, které 

studenti vyplňovali. Na základě těchto dotazníků jsem si potvrdila, ţe oba PL byly časově 

náročné, coţ byla jedna z nejčastějších připomínek. Také jsem na jejich základě vyřadila 

z jarního pracovního listu osmisměrku a nahradila ji kříţovkou, která měla v podzimním PL 

úspěch. 
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   V obou pracovních listech jsem provedla potřebné změny, u některých otázek jsem upravila 

zadání, některé jsem zcela vynechala, popřípadě nahradila jinými. Snaţila jsem se, aby oba 

PL byly vyváţené, co do typu úkolů, tak i do náročnosti.  

   Pořadí úloh jsem pozměnila tak, aby oba PL zabíraly co moţná nejméně místa.  

   Finální verze pracovních listů jsou spolu s autorským řešením a metodickou příručkou 

pro učitele součástí příloh (Přílohy 8. 1. 5. aţ 8. 1. 9.). Všechny jmenované materiály jsou téţ 

ve formátu PDF nahrané na kompaktním disku, který je součástí této diplomové práce. 

 

4. 2. Dotazníkové šetření 

   S vyuţitím internetového portálu Google byl vytvořen elektronický dotazník skládající se 

z 12 (pilotní), resp. 13 (finální) otázek, které se týkaly vyuţití exkurzí ve výuce botaniky, 

pouţití PL při těchto exkurzích a také výuky vodních a bahenních rostlin. V dotazníku byly 

vyuţity převáţně otázky s uzavřeným typem odpovědi, kde učitelé mohli zatrhnout buď 

jednu, nebo více moţností. U vybraných otázek byla dále moţnost „Jiné“, kde mohli doplnit 

další variantu. Jedna otázka byla otevřená a vyţadovala stručnou slovní odpověď. 

   Nejprve byl na 114 funkčních emailových adres rozeslán pilotní dotazník. Jeho návratnost 

byla 28,1 %. Podle odpovědí a návrhů učitelů byl dotazník upraven do finální podoby. Úprava 

se týkala přidání variant odpovědí, které byly často zmiňovány v moţnosti „Jiné“ 

a přeformulování některých otázek, aby byly zcela jednoznačné. 

   Finální dotazník byl rozeslán na 648 funkčních emailových adres a jeho návratnost byla 

31,5%, tj. 204 učitelů. Z toho bylo celkem 54 učitelů praţských a 150 mimopraţských. 

Celkové zastoupení muţů a ţen bylo 50 : 154. Délka pedagogické praxe dotazovaných 

respondentů je znázorněna v grafu (Graf 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 5: Délka pedagogické praxe dotazovaných učitelů. 
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Graf 6: Oblíbenost výuky jednotlivých částí biologie (1 - učím nejraději, 5 - učím 

nejméně rád / ráda). 

4. 2. 1. Poloţková analýza dotazníku 

Výuka botaniky 

 Oznámkujte jednotlivé části biologie podle toho, jak rádi je učíte (1 - učím nejraději, 5 - 

učím nejméně rád / ráda). 

   Z vyhodnocení (viz Graf 6) jednoznačně vyplývá, ţe gymnaziální učitelé nejraději vyučují 

biologii člověka. Naproti tomu nejméně oblíbená je výuka ekologie. Průměrné známky 

z obecné biologie, botaniky, zoologie a genetiky se liší jen málo. Obliba vyučování 

jednotlivých částí biologie klesá v řadě: biologie člověka > zoologie > genetika > botanika > 

obecná biologie > ekologie. 

   Výuka botaniky je tedy z hlediska popularity mezi dotazovanými učiteli spíše neoblíbená. 

 

 Které didaktické prostředky využíváte při vyučování botaniky ve třídě? 

   Při výuce botaniky vyuţívá 89,7 % dotazovaných učitelů přírodní materiál, 88,2 % 

obrazový materiál a 85,8 % vyučujících pouţívá videoprojekci. Pracovní listy jsou vyuţívány 

63,7 % a didaktické hry 12,7 % dotazovaných respondentů. Pouze výklad bez vyuţití dalších 

didaktických prostředků vyuţívá jako hlavní výukovou metodu 2,9 % z celkového počtu 

dotazovaných. 
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   Zkoumala jsem téţ, zda se liší vyuţívání různých didaktických prostředků v závislosti 

na pohlaví či na délce pedagogické praxe. Ale ani v jednom případě nebyly mezi jednotlivými 

skupinami ţádné výraznější rozdíly. Graf porovnávající didaktické prostředky pouţívané 

ţenami a muţi a graf srovnávající pouţívané didaktické prostředky u vyučujících s různou 

délkou pedagogické praxe jsou součástí příloh (Grafy 10 a 11, Příloha 8. 2. 3.). 

 

 Využíváte pro výuku botaniky také exkurze? 

   Exkurze ve výuce botaniky vyuţívá 84,8 % dotazovaných učitelů. Zbylých 15,2 % exkurze 

do výuky botaniky nezahrnuje. 

 

 Realizujete-li botanickou exkurzi, na které rostliny / okruhy rostlin je zaměřena
3
? 

   U této otázky bylo potřeba jednotlivé odpovědi dotazovaných učitelů porovnat a podle 

podobnosti subjektivně „rozškatulkovat“, neboť se jednalo o otázku s otevřeným typem 

odpovědi. Proto jsou vypočítané četnosti zaokrouhleny pouze na celá procenta a výsledky 

jsou spíše orientační. 

   Značná část (cca 27 %) vyučujících uvedla, ţe exkurze pojímají komplexně, tedy ţe buď 

jedou na několikadenní terénní cvičení, kde studenty seznamují s jednotlivými biotopy, nebo 

jdou na exkurzi jednodenní, téţ po různých biotopech. Do komplexních exkurzí učitelé často 

začleňují vedle rostlin i ţivočichy a ekologická témata. 

   Cca 21 % vyučujících se shodlo, ţe pokud se vydají na botanickou exkurzi, pak je bez 

konkrétního zaměření a pojímají ji tak, ţe které rostliny cestou potkají, ty studentům 

představí. Při těchto exkurzích se studenti většinou seznamují s květenou rostoucí poblíţ 

školy a s takovými druhy, které rostou doslova na kaţdém kroku. 

   Z konkrétních okruhů rostlin, kterým se učitelé během botanických exkurzí blíţe věnují, 

mají největší zastoupení dřeviny (cca 37 %), dále pak kvetoucí krytosemenné rostliny (cca 

20 %), rostliny jarního aspektu luţního lesa (cca 20 %), luční byliny (cca 12 %) a rostliny 

parkové (cca 7 %). Vodní a bahenní rostliny zmiňuje během exkurzí pouze 6 % vyučujících. 

   Někteří vyučující orientují exkurze téţ na léčivé a hospodářsky významné rostliny, tropické 

skleníkové druhy, chráněné rostliny a druhy invazní. 

 

 Kam nejčastěji na botanické exkurze chodíte
3
? 

   Z grafu (Graf 7) je patrné, ţe většina praţských učitelů preferuje exkurze do botanické 

zahrady (91,3 %), mnohem menší procento vyučujících vyuţívá k exkurzím louky (34,8 %), 

                                                 
3
 Hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe exkurze do výuky botaniky 

zařazují. Viz kapitola 3. 2. 4. 
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parky (30,4 %) a les (26,1 %). Naproti tomu mimopraţští učitelé směřují botanické exkurze 

nejčastěji na louku (67,7 %), do parku (59,8 %) či do lesa (57,5 %). Botanickou zahradu 

k exkurzím vyuţívá 48,8 % mimopraţských učitelů a arboretum je dostupné 17,3 % z nich.  

   15,2 % praţských a 23,6 % mimopraţských učitelů uvedlo, ţe pro exkurzi vyuţívají i jiné, 

neţ výše zmíněné lokality. Mezi nejčastější odpovědi patřily např. školní zahrada 

a bezprostřední okolí školy, rybníky, mokřady a dále chráněné krajinné oblasti a přírodní 

památky v blízkosti těchto škol. 

 

   

Využití PL při exkurzi do botanické zahrady 

 V případě exkurze do botanické zahrady, která má vytvořené vlastní pracovní listy 

k tématu, jehož se daná exkurze týká
4
: 

   95, 4 % dotazovaných odpovědělo, ţe by pracovní listy vyuţilo. Z toho 79,2 % vyučujících 

by vyuţilo pracovní listy, které školám poskytuje sama botanická zahrada, 16,2 % učitelů by 

si pro exkurzi připravilo své vlastní pracovní listy a 4,6 % vyučujících by pracovní listy 

během exkurze vůbec nepouţilo, viz Graf 8. 

                                                 
4
 Hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe exkurze do výuky botaniky 

zařazují. Viz kapitola 3. 2. 4. 

Graf 7: Místa navštěvovaná praţskými a mimopraţskými učiteli za účelem botanické 

exkurze. 
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Výuka vodních a bahenních rostlin 

 Jakým způsobem přistupujete k výuce vodních a bahenních rostlin (dále jen VaBR)? 

   Z výsledků dotazníkového šetření, viz Graf 9, vyplývá, ţe výuka vodních a bahenních 

rostlin probíhá na gymnáziích nejčastěji kombinací systematického a ekologického přístupu 

(46 %) nebo pouze v rámci taxonomie (45 %). Ekologický přístup ve výuce volí pouze 5 % 

učitelů a 4 % dotazovaných vůbec vodní a bahenní rostliny nevyučují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Které zástupce vodních, příp. bahenních rostlin do výuky zařazujete
5
?  

   Všichni z dotazovaných učitelů se během probírání botaniky zmiňují ve vztahu k vodním 

a bahenním rostlinám o leknínu (Nymphaea sp.), naprostá většina dále o blatouchu bahenním 

(Caltha palustris) (99,0 %), rákosu obecném (Phragmites australis) (94,9 %), stulíku ţlutém 

(Nuphar lutea) (90,8 %) a o sítině (Juncus sp.) (90,3 %). Velice často je zmiňován téţ 

orobinec (Typha sp.) (83,1 %) a různé druhy ostřic (76,4 %). Mnohem méně jsou zmiňovány 

také nepukalka vzplývající (Salvinia natans) (45,1 %), marsilka čtyřlistá (Marsilea 

quadrifolia) (21,5 %) a ďáblík bahenní (Calla palustris) (18,5 %). 

                                                 
5
 Hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe vodní a bahenní rostliny ve výuce 

probírají. Viz kapitola 3. 2. 4. 

Graf 9: Přístup učitelů k výuce vodních a bahenních rostlin. 

Graf 8: Vyuţití PL při exkurzi do botanické zahrady. 
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   13,3 % vyučujících uvádí i některé další zástupce, z nejčastějších odpovědí lze jako příklady 

uvést např. okřehek (Lemna sp.), vodní mor kanadský (Elodea canadensis), šípatku 

(Sagittaria sp.), bublinatku (Utricularia sp.), lakušník (Batrachium sp.) či rdest (Potamogeton 

sp.).  

   Grafické vyhodnocení této otázky je součástí příloh (Graf 12, Příloha 8. 2. 3.). 

  

 O kterých adaptacích typických pro VaBR se zmiňujete v rámci výuky anatomie 

a fyziologie rostlin? 

   Co se týká adaptací vodních a bahenních rostlin, tak 94,1 % dotázaných vyučujících 

studenty seznamuje s aerenchymem, o změně počtu průduchů a jejich rozloţení na rostlině se 

zmiňuje 79,4 % učitelů, 47,5 % vyučujících upozorňuje na redukci vodivých pletiv a 37,7 % 

uvádí v souvislosti s vodními, resp. baţinnými rostlinami termín heterofylie. Nepatrný zlomek 

(3,9 %) učitelů zmiňuje ještě další přizpůsobení typická pro tyto rostliny. Z nejčastěji 

uváděných to jsou způsoby šíření semen a plodů vodou a vegetativní mnoţení těchto rostlin. 

   Grafické vyhodnocení této otázky je součástí příloh (Graf 13, Příloha 8. 2. 3.). 

 

4. 2. 2. Testování hypotéz 

   V rámci diplomové práce jsem si stanovila tyto hypotézy: 
 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji vyuţívají nabízené pracovní listy, neţ 

pracovní listy vlastní. 
 

H2: Praţští učitelé vyuţívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, neţ učitelé 

mimopraţští. 
 

   Při testování hypotéz jsem vycházela z výsledků dotazníkového šetření. Pro otestování 

hypotézy H1 jsem pouţila test dobré shody (Pearsonův chí-kvadrát test), pro otestování 

hypotézy H2 jsem pouţila test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. K oběma 

hypotézám jsem formulovala hypotézu nulovou. 

 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji využívají nabízené pracovní listy, než 

pracovní listy vlastní. 
 

H0: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé využívají stejně často nabízené pracovní listy 

a pracovní listy vlastní. 
 

   Hodnoty pozorovaných a očekávaných četností jsou uvedeny v Tabulce 4. Při 

vyhodnocování této hypotézy jsem pracovala pouze s těmi učiteli, kteří při výuce botaniky 
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vyuţívají exkurze a zároveň při exkurzích pouţívají pracovní listy. Učitele, kteří buď 

na exkurze nechodí, nebo při nich nevyuţívají PL jsem do celkového počtu nezahrnovala. 

   Výsledky testu dobré shody vypočítané pro hodnoty z Tabulky 4 jsou uvedeny 

v Tabulce 5. 

 

 

Pracovní list Pozorovaná četnost (P) Očekávaná četnost (O) 
 

O

OP
2


 

nabízený 137 82,5 36,003 

vlastní 28 82,5 36,003 

Součet 165 165 72,006 

 
 

 

Vypočítaný 
 72,006 

Počet stupňů volnosti 1 

P-hodnota 0,000 
 

 

   Kritická hodnota chí-kvadrát pro hladinu významnosti 0,01 a 1 stupeň volnosti je 

2
010,χ (1) = 6,635. Vypočítaná hodnota testového kriteria 

2χ  = 72,006 je tedy vyšší neţ tato 

kritická hodnota, a proto musím zamítnout hypotézu nulovou a přijmout hypotézu H1. 

 

H2: Pražští učitelé využívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, než učitelé 

mimopražští.    
 

H0: Pražští učitelé využívají pro botanické exkurze botanické zahrady stejně často, jako 

učitelé mimopražští. 
 

   Hodnoty pozorovaných a očekávaných četností jsou uvedeny v Tabulce 6. Při 

vyhodnocování této hypotézy jsem pracovala pouze s těmi učiteli, kteří při výuce botaniky 

vyuţívají exkurze. Učitele, kteří na exkurze nechodí, jsem do celkového počtu nezahrnovala. 

   Výsledky testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku vypočítané pro hodnoty 

z Tabulky 6 jsou uvedeny v Tabulce 7. 

 

 

 

Tabulka 4: Test dobré shody - hodnoty: 

Tabulka 5: Test dobré shody - výsledky: 
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 Pozorovaná četnost (P) Očekávaná četnost (O) 

Exkurze do BZ Praha Mimo Prahu Praha Mimo Prahu 

chodí  42 61 27,55 75,45 

nechodí 4 65 18,45 50,55 

Součet 46 126 46 126 

 

 

Vypočítaný 
 25,806 

Počet stupňů volnosti 1 

P-hodnota 0,000 
 

 

   Kritická hodnota chí-kvadrát pro hladinu významnosti 0,01 a 1 stupeň volnosti je 

2
010,χ (1) = 6,635. Vypočítaná hodnota testového kriteria 

2χ  = 25,806 je tedy vyšší neţ tato 

kritická hodnota, a proto musím zamítnout hypotézu nulovou a přijmout hypotézu H2.  

 

Tabulka 6: Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku - hodnoty: 

Tabulka 7: Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku - výsledky: 
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5. DISKUSE 

   Prvotním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit pracovní listy k expozici Vodní a bahenní 

rostliny pro Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Ta spolupracuje s katedrou učitelství a didaktiky biologie na tvorbě výukových programů 

a materiálů, které pak nabízí školám, jeţ zahradu navštěvují. Toto téma jsem si vybrala proto, 

ţe ráda vytvářím nejrůznější didaktické testy, hry a pracovní listy a také proto, ţe ze všech 

biologických oborů mám nejblíţe právě k botanice. Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala 

zrovna expozici vodních a bahenních rostlin, bylo, ţe patří mezi několik málo expozic, pro 

které pracovní listy ještě vytvořeny nejsou. Hlavní důvod byl ale ten, ţe se jedná o ideální 

okruh rostlin, u kterého lze poukázat na nejrůznější ekologické aspekty. Navíc v bazénech, 

ve kterých jsou vodní rostliny pěstovány, ţijí nejrůznější ţivočichové, a proto bylo moţné 

pracovní listy zařadit do širšího kontextu, který zahrnoval jak botaniku, ekologii, tak 

i zoologii. 

   Při tvorbě pracovních listů jsem vycházela z doporučení a zásad, které ve svých pracích 

uváděli Chráska (1999), Schindler (2006), Petty (2008), Maněnová a Skutil (2011) a Mrázová 

(2013). Snaţila jsem se, aby úlohy v pracovních listech byly vyváţené, co se náročnosti týká, 

a aby zde byly zastoupeny jak úlohy uzavřené, tak i otevřené. 

   Pilotní verze pracovních listů jsem ověřila na gymnaziálních studentech, kteří měli v době 

pilotního šetření čerstvě probranou botaniku. Vyplněné pracovní listy jsem podrobila 

poloţkové analýze, abych zjistila, zda jsou úlohy vhodně formulované, lehké či těţké, zda 

na vyplnění pracovních listů stačí vyhrazený čas, nebo je třeba některé úlohy přidat či 

odebrat. Úlohy, jejichţ úspěšnost byla niţší neţ 60 %, jsem blíţe zkoumala a určovala 

pravděpodobné důvody jejich neúspěšnosti. Jednotlivé otázky jsou blíţe rozvedeny 

ve Výsledcích (kapitola 4. 1. 2.). Obecně lze říci, ţe nejčastějším problémem byla 

nepozornost studentů při čtení zadání a dále celková časová náročnost pracovních listů. 

Z tohoto důvodu jsem z finálních verzí PL některé zdlouhavější úlohy vynechala (úloha č. 6 

„Přeslička poříční“ - jarní PL a úloha č. 8 „Přiřazovačka“ - podzimní PL) a nahradila jsem je 

úlohami jednoduššími, které, jak uvádí Petty (2008), je dobré do pracovních listů zařazovat, 

aby studenti získali při vyplňování pracovních listů sebevědomí a neodradila je náročnost. 

Snaţila jsem se také přeformulovat zadání některých otázek tak, aby bylo co nejjednodušší 

na pochopení. Dalším faktorem, který ovlivnil úspěšnost studentů při vyplňování PL bylo 

bezpochyby počasí. Jak jiţ bylo zmíněno ve Výsledcích (kapitola 4. 1. 1.), počasí nám ani při 

jedné pilotáţi nepřálo. V jarním termínu bylo příliš velké teplo, které vedlo k brzké únavě 
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studentů, a ti se nemohli dostatečně soustředit na vyplňování. To byl moţná jeden z důvodů, 

proč velká část studentů nestihla vyplnit všechny úlohy ve stanoveném čase. Podzimní 

pilotáţi naopak nepřál brzký nástup minusových teplot, díky kterému byla uţ značná část 

rostlin odkvetlá či zazimovaná a bylo třeba poradit si s těmito úlohami jiným způsobem. 

V tomto případě záleţí na vyučujících, jak se s daným problémem vypořádají, zda úlohu 

nebudou poţadovat, zadají ji za domácí úkol nebo k jejímu vypracování poskytnou studentům 

např. odbornou literaturu. Typy, jak si s nepřízní počasí během exkurze poradit, jsou uvedeny 

v metodické příručce pro učitele, kterou jsem k pracovním listům připravila. Neúspěšnost 

některých úloh byla zřejmě zapříčiněna mnou, neboť jsem nesrozumitelně, či příliš sloţitě, 

zadala otázku. U některých úloh byl problémem nedostatek potřebných znalostí. Jako příklad 

lze uvést úlohu „Leknínovité“ (úloha č. 4b, jarní verze PL), ve které měli studenti k leknínu 

a stulíku přiřadit správný květní vzorec. Jak jsem se ale později od studentů dozvěděla, bylo 

to způsobeno zejména tím, ţe květní vzorce vůbec neprobírali. V takovém případě 

samozřejmě závisí na vyučujících, kteří budou s pracovními listy pracovat, zda po studentech 

tuto úlohu vyţadovat budou, či nikoli. Ve finální verzi jsem ji ponechala. Co se typů úloh 

týká, přesně tak, jak uvádí mnoho autorů, z nichţ jako příklady lze uvést Chrástku (1999) 

nebo Schindlera (2006), mnohem větší neúspěšnost byla u úloh otevřených, kde se měli 

studenti samostatně v několika bodech či větách vyjádřit k určité problematice. Studenti často 

zcela nevyčerpali vše, co bylo do otázky zahrnuto a díky tomu měli většinou pouze částečně 

správnou odpověď. Navíc, pokud studenti nestihli některou z úloh, ve většině případů to byla 

právě úloha otevřená, kterou během vypracovávání záměrně přeskočili a poté uţ se k ní 

nestihli znovu vrátit. To se projevilo např. u úlohy „Vodní kapradiny“ (úloha č. 7, jarní PL). 

Příkladem dalších otevřených úloh, se kterými měli studenti velký problém, byly např. úlohy 

„Tělní stavba“ (úloha č. 5 v jarním PL a č. 7 v podzimním PL) a „Leknínovité“ (úloha č. 4a, 

jarní verze PL). Tyto úlohy jsem ve finální verzi PL ponechala, ale změnila jsem jejich typ. 

Úlohu „Leknínovité“ jsem přetvořila na úlohu uzavřenou s dvoučlennou volbou odpovědi 

a úlohu „Tělní stavba“ na typ uzavřený přiřazovací. Švecová a kol. (2000) doporučuje, aby 

sloupce, které se k sobě přiřazují, byly asymetrické, tedy aby v jednom ze sloupů alespoň 

jedna z poloţek přebývala. U ostatních úloh tohoto typu v obou PL jsem toto doporučení 

dodrţela, zde ale nikoli. Důvodem byla snaha, aby v PL byl především dostatek místa 

na odpovědi, a aby zároveň zabraly co nejméně místa. 

   Finální verze obou pracovních listů jsem na základě pilotních šetření a připomínek studentů 

upravila do konečné podoby. Jak uţ jsem zmínila výše, některé úlohy jsem zcela vyřadila 
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a nahradila je jednoduššími, u některých jsem změnila typ. V některých případech jsem 

drobně upravila i úlohy, které měly úspěšnost nad 60 %. Úpravy se týkaly zejména 

zestručnění či drobného přeformulování zadaní. Při tvorbě finální verzí jsem se snaţila, aby si 

z exkurze ţáci odnesli o těchto rostlinách co nejvíce, a aby jim případně mohly PL poslouţit 

i jako doplňující studijní materiál. Také jsem se snaţila, aby byly PL co nejekonomičtější 

a zabraly co nejméně místa. Pro účely pilotáţe jsem tiskla vţdy 2 stránky PL na jednu stranu, 

oboustranně, coţ bych doporučila i při dalším vyuţití PL botanickou zahradou. Studenti 

i v případě tohoto formátu měli k vyplňování dostatek místa. Pokud by přeci jen někomu 

místo na odpověď nestačilo, je moţné dodat ke kaţdému PL ještě jeden volný list papíru, kam 

studenti mohou v případě potřeby odpovědět. I tak to bude mnohem šetrnější, neţ při tisknutí 

kaţdého listu na samostatnou stranu. 

   V průběhu psaní diplomové práce, kdyţ jsem se hlouběji ponořila do problematiky vodních 

a bahenních rostlin, jsem se rozhodla, ţe se zaměřím ještě na výuku těchto rostlin na českých 

gymnáziích. Prvním krokem, který jsem uskutečnila, bylo provedení rešerše středoškolských 

učebnic botaniky (viz Tabulka 1), které je věnována kapitola 2. 5. 2. Tento krok jsem 

realizovala, ještě neţ jsem se pustila do tvorby pracovních listů, tedy dříve, neţ jsem se 

rozhoda, ţe se výuce vodních a bahenních rostlin budu věnovat více. Učebnice jsem 

zkoumala ze dvou hledisek. Nejprve jsem se zaměřila na zástupce vodních a bahenních 

rostlin, kteří jsou v těchto učebních textech uvedeni a dále na adaptace k prostředí, které jsou 

typické právě pro vodní či bahenní rostliny. Ve všech zkoumaných učebnicích byly rostliny 

rozděleny podle čeledí. U kaţdé čeledi byly popsány charakteristické znaky typické pro její 

zástupce a poté následoval výčet rostlin, které do této čeledi spadají. Pokud uvedený 

rod / druh spadal do kategorie vodních nebo bahenních rostlin, málokdy byl u něj tento fakt 

poznamenán. Druhem, který se nacházel ve všech zkoumaných učebnicích, byl blatouch 

bahenní (Caltha palustris). Ve většině z nich se objevili také kosatce (Iris sp.), lekníny 

(Nymphaea sp.), rákos obecný (Phragmites australis), ostřice (Carex sp.), stulík (Nuphar sp.) 

a z bezcévných rostlin nepukalka (Salvinia sp.). Adaptace vodních a bahenních rostlin byly 

v učebnicích zmiňovány v rámci anatomie a morfologie nebo rostlinné fyziologie a ve většině 

případů u nich byl uveden i příklad rostliny, která tuto adaptaci má. Téměř ve všech 

učebnicích byly uvedeny tyto adaptace: aerenchym, sniţování počtu průduchů / změna jejich 

rozloţení a hydrochorie. U pěti z osmi téţ heterofylie a pneumatofory / dýchací kořeny. 

   Pro zhodnocení výuky vodních a bahenních rostlin na českých gymnáziích jsem realizovala 

dotazníkové šetření. V něm jsem se dotazovala jednak na výuku botaniky jako takovou, dále 
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na výuku vodních a bahenních rostlin a také na vyuţívání exkurzí v botanice. Jeden z dotazů 

byl vzhledem k hlavnímu cíli mé diplomové práce zaměřen na vyuţití pracovních listů při 

exkurzi do botanické zahrady.  

   Dotazník se skládal převáţně z uzavřených otázek s výběrem odpovědi. Pouze jedna 

z poloţek dotazníku byla otevřená. Výsledky jsem zpracovávala převáţně graficky a četnosti 

odpovědí převáděla na procenta. Chrástka (1999) i Schindler (2006) uvádějí, ţe nevýhodou 

otevřených otázek, potaţmo úloh, je nesnadnost jejich hodnocení, veliká časová náročnost 

a malá objektivita hodnocení. Z vlastní zkušenosti mi nezbývá, neţ s nimi souhlasit. 

V otevřené dotazníkové poloţce měli učitelé napsat, na které okruhy rostlin zaměřují 

botanické exkurze. Protoţe škála, kterou mohli uvést je široká, ponechala jsem tuto poloţku 

jako otevřenou. Jednotlivé odpovědi vyučujících měly často velmi odlišnou podobu, někdo 

vyjmenoval poctivě různé okruhy rostlin, někdo jen napsal, ţe exkurze zaměřují na ty 

rostliny, které zrovna najdou, jiní otázku přeskočili, atd. Proto bylo její vyhodnocování dosti 

nesnadné. Jednotlivé odpovědi jsem při vyhodnocování této poloţky subjektivně podle 

podobnosti „rozškatulkovala“, coţ mohlo vést ke zkreslení. Proto ve Výsledcích (kapitola 

4. 2. 1.) tento fakt uvádím a získané procentuelní hodnoty jsem zaokrouhlila jen na celá čísla. 

Přesto, ţe se odpovědi učitelů značně lišily, z výsledků šetření jasně vyplynulo, ţe naprostá 

většina vyučujících zaměřuje exkurze na jiné, neţ vodní a bahenní rostliny. Z konkrétních 

okruhů rostlin učitelé uváděli nejčastěji dřeviny, kvetoucí krytosemenné rostliny a byliny 

jarního aspektu lesa. Značná část téţ uváděla, ţe zaměřují exkurze spíše komplexně a zahrnují 

k nim téţ ekologickou problematiku a faunu. Tomuto odpovídají i nabídky výukových 

programů a pracovních listů botanických zahrad školám. V rámci teoretické části (viz kapitola 

2. 3.) jsem se zaměřila na botanické zahrady, které obsahují specializovanou expozici 

s četným zastoupením vodních a bahenních rostlin. Zkoumala jsem také jejich výukové 

programy, pracovní listy a další nabízené sluţby. Náplň a zaměření těchto sluţeb jsou 

naprosto analogické, jako zaměření exkurzí, která uváděli učitelé. Převáţná většina 

nabízených výukových programů a materiálů je specializována buď komplexně, nebo na jiné, 

neţ vodní a bahenní rostliny. Velice mi překvapilo, ţe je tomu tak i u Botanické zahrady 

hlavního města Prahy, která nabízí velmi bohatou nabídku sluţeb a pracovních listů, neboť 

součástí zahrady je i moc pěkná expozice Mokřad. Výukové materiály zaměřené na vodní 

a bahenní rostliny jsou prozatím dostupné jen v Botanickém ústavu Akademie věd České 

republiky v Třeboni. Pokud by tedy učitelé chtěli pro výuku vodních a bahenních rostlin 

vyuţít jinou botanickou zahradu, je nejvhodnější ji předem navštívit. Projít si ji, naplánovat 
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trasu a případně si v závislosti na pěstovaných rostlinách připravit pracovní listy nebo otázky 

pro studenty. Moţné je také vyuţít některé další volně dostupné výukové materiály s touto 

tématikou, které si mohou upravit dle potřeby.  

   V další z otázek v dotazníkovém šetření měli učitelé oznámkovat jednotlivé části biologie 

dle obliby, s jakou je učí. Z výsledků vyplývá, ţe mezi gymnaziálními vyučujícími je zcela 

jednoznačně nejméně oblíbenou výuka ekologie. To je v souladu s odpověďmi na dotaz, 

jakým způsobem přistupují učitelé k výuce vodních a bahenních rostlin, neboť ekologický 

přístup volí pouze 5 % dotazovaných
6
. Téměř polovina učitelů vyučuje tyto rostliny v rámci 

jednotlivých taxonomických skupin nebo jako kombinaci systematického a ekologického 

přístupu, tedy tak, jak jsou tyto rostliny převáţně uváděny ve středoškolských učebnicích 

botaniky. Z učebnic učitelé vycházejí i při výběru zástupců vodních / bahenních rostlin 

a jejich adaptací, které do výuky zařazují, jak je patrno z tabulky vodních a bahenních rostlin 

a z tabulky adaptací těchto rostlin zastoupených ve středoškolských učebnicích botaniky 

(Tabulky 2 a 3, kapitola 2. 5. 2.) a z výsledků dotazníkového šetření (Grafy 12 a 13, Příloha 

8. 2. 3.).  

   Další z poloţek se zaměřovala na didaktické prostředky, které učitelé při výuce botaniky 

vyuţívají. Co se týká PL, Petty (2008) varuje před jejich nadměrným uţíváním. Ransom 

a Manning (2013) radí, aby si učitelé vţdy před jejich zařazením do výuky nejprve pořádně 

rozmysleli, zda neexistuje lepší alternativa, která studenty obohatí více. Z dotazovaných 

vyučujících pouţívá PL ve výuce 63,7 %, coţ je mnoho a o nadměrném pouţívání by to 

mohlo svědčit. Mnohem větší část učitelů ale téţ uvedla, ţe vyuţívá i přírodní a obrazový 

materiál, coţ je podle mě onou vhodnější alternativou, o které se zmiňují Ransom a Manning. 

Pro mne osobně bylo navíc velkým překvapením, ţe celých 85,8 % vyučujících vyuţívá při 

výuce botaniky také videoprojekci.  

   V souvislosti s vyuţíváním různých didaktických prostředků v botanice mě zajímalo, zda se 

budou lišit muţi a ţeny a zda bude rozdíl v závislosti na délce praxe. Ale ani v jednom 

případě nebyly mezi jednotlivými skupinami dotazovaných respondentů ţádné výraznější 

rozdíly. Moţná, ţe pokud by byl vzorek respondentů větší, či pestřejší, co se týká typů škol, 

mohly by se tam některé rozdíly projevit. 

   Botanické exkurze praktikuje 84,8 % dotazovaných vyučujících. Jedním z důvodů, proč 

jsou vyuţívány tak hojně, můţe být i fakt, ţe botanika vyšla mezi dotazovanými učiteli jako 

                                                 
6
 Hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe vodní a bahenní rostliny vyučují. 

Viz kapitola 3. 2. 4. 
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jedna z nejméně oblíbených částí biologie a zařazení exkurze zpestří její výuku nejen ţákům, 

ale i samotným učitelům. Zaměření botanických exkurzí bylo jiţ diskutováno výše. Místa pro 

jejich uskutečnění se liší v závislosti na poloze škol. Výsledky dotazníku potvrdily moji 

hypotézu, ţe praţští učitelé vyuţívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, neţ 

učitelé mimopraţští. V Praze jsou hned dvě dobře dostupné botanické zahrady, které nabízejí 

širokou škálu sluţeb a není proto pro praţské učitele problém je navštívit. Naproti tomu pro 

mimopraţské učitele bývají botanické zahrady často „z ruky“ a mnohem jednodušší je 

navštívit blízký les nebo louku atd. Jak někteří mimopraţští respondenti v dotazníku podotkli, 

příroda začíná hned „za bránou školy“, coţ ale samozřejmě platí i pro některé školy praţské. 

Minimálně je u většiny škol alespoň školní zahrada, kterou je moţné navštívit. 

   S přihlédnutím k hlavnímu cíli mé diplomové práce mě dále zajímalo, zda vůbec při 

návštěvě botanické zahrady učitelé vyuţívají pracovní listy. A pokud ano, jestli vyuţijí 

nabízených pracovních listů, či si připravují svoje vlastní. Byla jsem mile potěšena, protoţe 

95, 4 % dotazovaných
7
 odpovědělo, ţe by pracovní listy vyuţilo. Byla potvrzena téţ moje 

hypotéza, ţe při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji vyuţívají nabízené pracovní 

listy, neţ pracovní listy vlastní. Pro nabízené PL by se rozhodlo 79,2 % vyučujících (coţ činí 

83 % z celkového počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe by pracovní listy při exkurzi 

pouţili). Vlastní PL by si vytvořilo 16, 2 % učitelů (coţ činí 17 % z celkového počtu 

vyučujících, kteří odpověděli, ţe by pracovní listy při exkurzi pouţili). Kaţdý vytvořený 

pracovní list je specifický, závisí na autorovi a jeho záměrech, jak bude vypadat a jak obtíţné 

úkoly budou. Proto je dobré, aby učitelé před návštěvou vzdělávací instituce, která pracovní 

listy nabízí, o tyto materiály dopředu zaţádali (pokud to tato instituce umoţňuje), a aby se 

podívali, zda jim vyhovují či nikoli. Někteří učitelé je pouţijí tak, jak jsou připraveny, někteří 

si je mohou poupravit podle svých představ a některým se nemusejí zamlouvat, a tak si raději 

připraví svoje vlastní. V tomto případě je vhodné, jak uţ bylo zmíněno výše, aby si učitelé 

zahradu předem prošli a podívali se, jaké rostliny jsou zde k vidění. Kaţdopádně preference 

nabízených pracovních listů je pro mě nadějnou vyhlídkou a doufám, ţe i mnou vytvořené 

pracovní listy najdou uplatnění a budou se líbit. 

   Jak jsem zmínila v úvodu této kapitoly, prvotním cílem mé diplomové práce byla tvorba 

pracovních listů. Během vypracovávání jsem se rozhodla o rozšíření práce o problematiku 

výuky vodních a bahenních rostlin. Realizované dotazníkové šetření pro mne bylo jakýmsi 

                                                 
7
 Hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu vyučujících, kteří odpověděli, ţe exkurze do výuky botaniky 

zařazují. Viz kapitola 3. 2. 4. 



90 

 

prvotním proniknutím do této problematiky. Z šetření vyplynulo, ţe vodním a bahenním 

rostlinám jako ekologické skupině je věnován zcela nepatrný prostor. Časové moţnosti 

vyučujících jsou bezpochyby velmi omezené a učitelé se spíše věnují rostlinám, které mají 

pro lidstvo „větší uţitek“. Přesto se i mezi těmito rostlinami najdou celosvětově lidmi 

vyuţívané druhy, jako je např. rákos obecný, spadá sem celá řada kriticky ohroţených druhů, 

např. plavín štítnatý, a hlavně se na těchto rostlinách dá ukázat nespočet přizpůsobení 

k podmínkám prostředí a ekologických souvislostí. Proto si myslím, ţe by jim měl být jako 

ekologické skupině do budoucna ve výuce věnován větší prostor, i kdyţ třeba jen v rozsahu 

jedné vyučovací hodiny. Realizace této tématiky by připadala v úvahu v  hodině 

botaniky, ekologie, i v rámci průřezového tématu Environmentální výchova, která je zařazena 

jako závazná součást vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech (viz kapitola 2. 5. 1.). 

Ráda bych do budoucna na tuto problematiku navázala a věnovala se vodním a bahenním 

rostlinám ve výuce hlouběji. Chtěla bych navrhnout vyučovací jednotku zaměřenou na toto 

téma a vypracovat k ní kompletní učební materiály, které by si učitelé mohli volně stáhnout 

a následně pouţít. Myslím si, ţe pokud by učitelé tuto moţnost měli a mohli vyuţít jiţ 

připravené materiály, moţná by to pro ně bylo příjemnější a zařazení vodních a bahenních 

rostlin do vyučování by i přes zjevnou neoblíbenost výuky ekologie zváţili. 

   Vytvořené pracovní listy spolu s metodickou příručkou pro učitele poskytnu po zveřejnění 

této práce vedení Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

k dalšímu vyuţití. Pokud o ně projeví zájem, ráda se budu podílet na jejich případné další 

úpravě (zejména grafické). V případě, ţe by zahrada o pracovní listy zájem neprojevila, 

uvaţovala bych o jejich zveřejnění, aby má práce nepřišla nazmar a aby z ní mohli mít uţitek 

i další učitelé a zájemci o tuto problematiku. 
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6. ZÁVĚR 

   Botanické zahrady hrají významnou roli ve vzdělávání všech věkových kategorií. Za tímto 

účelem poskytují svým návštěvníkům širokou škálu sluţeb, jako jsou komentované prohlídky, 

speciální výukové programy či pracovní listy. Stěţejním cílem mé diplomové práce bylo 

připravit a ověřit pracovní listy pro expozici vodních a bahenních rostlin v Botanické zahradě 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po prostudování literatury týkající 

se problematiky těchto rostlin a tvorby pracovních listů a po důkladné prohlídce samotné 

expozice jsem navrhla dvě verze pracovních listů, jarní a podzimní. Kaţdou verzi jsem 

otestovala na studentech gymnázia a následně ji vyhodnotila. Na základě výsledků pilotního 

šetření jsem pracovní listy upravila do konečné podoby a připravila k nim téţ metodickou 

příručku pro učitele. Pracovní listy spolu s metodickou příručkou budou po zveřejnění této 

práce nabídnuty botanické zahradě k dalšímu vyuţití. 

   Druhým a třetím cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem učitelé přistupují 

k výuce vodních a bahenních rostlin a zhodnotit, jaký mají přístup k exkurzím ve výuce 

botaniky. K dosaţení těchto cílů jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Dotazníky jsem 

rozeslala vyučujícím biologie na gymnázia po celé ČR. Výsledky jsem zpracovala, převedla 

do grafů a okomentovala. Z odpovědí plyne, ţe většina vyučujících vodní a bahenní rostliny 

do výuky zařazuje a to buď v rámci jednotlivých taxonomických skupin, nebo kombinují 

taxonomii a ekologické aspekty. Ve výuce zmiňují především ty zástupce, kteří jsou nejčastěji 

uváděni ve středoškolských učebnicích botaniky. Obdobně je tomu i s adaptacemi vodních 

a bahenních rostlin. Z dotazníku dále vyplynulo, ţe vyuţití exkurze jako organizační formy 

ve výuce botaniky je velice časté. Většina učitelů realizuje exkurze komplexní nebo takové, 

které jsou zaměřeny na jiné neţ vodní a bahenní rostliny. Místa těchto exkurzí se liší 

v závislosti na moţnostech a okolí konkrétních škol. Učitelé z praţských gymnázií vyuţívají 

nejčastěji botanické zahrady. 

   Všechny cíle, které jsem si stanovila, se mi tedy podařilo naplnit. 

   Dále jsem si v rámci diplomové práce stanovila dvě hypotézy: 

H1: Při exkurzi do botanické zahrady učitelé častěji vyuţívají nabízené pracovní listy, neţ 

pracovní listy vlastní. 

H2: Praţští učitelé vyuţívají pro botanické exkurze botanické zahrady častěji, neţ učitelé 

mimopraţští. 

Obě tyto hypotézy byly na základě výsledků dotazníkového šetření podpořeny. 
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   V tématu vodních a bahenních rostlin bych ráda pokračovala i do budoucna, v případném 

dalším řízení. Chtěla bych navrhnout vyučovací jednotku zaměřenou na toto téma 

a vypracovat k ní kompletní učební materiály, které by učitelé mohli (nejen) pro výuku těchto 

rostlin vyuţít. 
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www14: Virtuální naučná stezka Lesopark Litavka, 

dostupné z: http://www.lesopark.pribram.eu/. 
 

www14a: http://www.lesopark.pribram.eu/o-projektu.php [cit. 2014-03-14], 
 

www14b: http://www.lesopark.pribram.eu/rybnik.php [cit. 2014-03-14], 
 

www14c: http://www.lesopark.pribram.eu/mokrady.php [cit. 2014-03-14], 
 

www14d: http://www.lesopark.pribram.eu/tunka.php [cit. 2014-03-14]. 
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7. 3. Další zdroje: 

 Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. - vedoucí sbírky vodních a baţinných rostlin AV ČR 

(komunikace prostřednictvím emailu) 

 

 Petr Pavlík - zakladatel Botanické zahrady a arboreta Štramberk  

(komunikace prostřednictvím emailu) 

 

 RNDr. Miloslav Studnička CSc - ředitel Botanické zahrady Liberec  

(komunikace prostřednictvím emailu) 
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8. PŘÍLOHY 

8. 1. Pracovní listy 

8. 1. 1. Fotodokumentace z jarního pilotního šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. XY 

Obr. XY 

Obr. 5: Pilotní šetření - jaro. (vlastní foto) 

Obr. 6: Pilotní šetření - jaro. (vlastní foto) 

Obr. 7: Pilotní šetření - jaro. (vlastní foto) 
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8. 1. 2. Ukázka ţákovského řešení pilotního pracovního listu - jaro 
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8. 1. 3. Fotodokumentace z podzimního pilotního šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. XY 

Obr. XY 

Obr. 8: Pilotní šetření - podzim. (foto Jana Bartošová) 

Obr. 9: Pilotní šetření - podzim. (foto Jana Bartošová) 

Obr. 10: Pilotní šetření - podzim. (foto Jana Bartošová) 
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8. 1. 4. Ukázka ţákovského řešení pilotního pracovního listu - podzim  
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8. 1. 5. Konečná podoba jarního pracovního listu (verze pro studenty) 
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8. 1. 6. Konečná podoba jarního pracovního listu (autorské řešení)  
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8. 1. 7. Konečná podoba podzimního pracovního listu (verze pro studenty)  



128 

 



129 

 



130 

 



131 

 



132 

 



133 

 



134 

 



135 

 



136 

 

8. 1. 8. Konečná podoba podzimního pracovního listu (autorské řešení) 
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8. 1. 9. Metodická příručka pro učitele  
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8. 2. Dotazníkové šetření 

8. 2. 1. Průvodní email k dotazníkovému šetření 

 

Váţená paní profesorko, váţený pane profesore, 

 

ráda bych Vás poţádala o spolupráci. Jsem diplomantkou katedry učitelství a didaktiky 

biologie na PřF UK. Hlavní náplní mé diplomové práce je tvorba pracovních listů k expozici 

vodních a bahenních rostlin pro Botanickou zahradu PřF UK (Na Slupi), a spolu s nimi téţ 

průzkum výuky vodních a bahenních rostlin na středních školách. 

   Prosím Vás tímto o zapojení se do průzkumu vyplněním krátkého dotazníku (nezabere déle 

neţ 5 minut). Dotazník je přístupný na níţe uvedeném odkazu a je zcela anonymní. O jeho 

vyplnění prosím nejdéle do pátku 17. 1. 

   V případě Vašeho zájmu Vám finální verze PL ráda poskytnu. V tomto případě mě prosím 

kontaktujte na emailové adrese, která je uvedena na konci dotazníku. 

  

Děkuji za Váš čas a ochotu, velice mi tím pomůţete. 

  

S pozdravem a přáním hezkého dne Kateřina Malcová 

  

Odkaz na online dotazník: 

https://docs.google.com/forms/d/1KZXEPhXnqgfELyAPo0P7k1w4nFpT_lfnmP1kiV0UeU8/

viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KZXEPhXnqgfELyAPo0P7k1w4nFpT_lfnmP1kiV0UeU8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KZXEPhXnqgfELyAPo0P7k1w4nFpT_lfnmP1kiV0UeU8/viewform
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8. 2. 2. Plné znění dotazníku 
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8. 2. 3. Poloţková analýza dotazníku - grafy, které nebyly zařazeny do Výsledků 

(kapitola 4. 2. 1.) 

 Které didaktické prostředky využíváte při vyučování botaniky ve třídě? 

Graf 10: Porovnání pouţívaných didaktických prostředků ve výuce botaniky v závislosti 

na pohlaví. 

 

Graf 11: Porovnání pouţívaných didaktických prostředků ve výuce botaniky v závislosti 

na délce pedagogické praxe. 
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 Které zástupce vodních, příp. bahenních rostlin do výuky zařazujete
8
?  

 

  O kterých adaptacích typických pro VaBR se zmiňujete v rámci výuky anatomie 

a fyziologie rostlin
8
?  

                                                 
8
 Konkrétní hodnoty pro jednotlivé zástupce / adaptace jsou uvedeny ve Výsledcích (kapitola 4. 2. 1.). 

Graf 12: Vodní a bahenní rostliny zařazované do výuky na českých gymnáziích. 

Graf 13: Adaptace vodních a bahenních rostliny zařazované do výuky na českých 

gymnáziích. 
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8. 3. Ostatní 

8. 3. 1. Seznam rostlin z expozice Vodní a bahenní rostliny - Botanická zahrada PřF UK  

 

Latinský název Český název Čeleď 

Acorus calamus puškvorec obecný Araceae - áronovité 

Agrostis stolonifera psineček výběţkatý Poaceae - lipnicovité 

Alisma gramineum ţabník trávolistý Alismataceae - ţabníkovité 

Alisma lanceolatum ţabník kopinatý Alismataceae - ţabníkovité 

Alisma plantago-aquatica ţabník jitrocelový Alismataceae - ţabníkovité 

Alisma subcordata ţabník polosrdčitý Alismataceae - ţabníkovité 

Alopecurus aequalis psárka plavá Poaceae - lipnicovité 

Angelica palustris matizna bahenní Apiaceae - miříkovité 

Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Berula erecta potočník vzpřímený Apiaceae - miříkovité 

Bidens tripartita dvouzubec trojdílný Asteraceae - hvězdnicovité 

Bidens cerna dvouzubec nicí Asteraceae - hvězdnicovité 

Bidens frondosa dvouzubec černoplodý Asteraceae - hvězdnicovité 

Bidens radiata dvouzubec paprsčitý Asteraceae - hvězdnicovité 

Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský Cyperaceae - šáchorovité 

Butomus umbellatus šmel okoličnatý Butomaceae - šmelovité 

Calla palustris ďáblík bahenní Araceae - áronovité 

Caltha palustris blatouch bahenní 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Carex acutiformis ostřice ostrá Cyperaceae - šáchorovité 

Carex bohemica ostřice česká Cyperaceae - šáchorovité 

Carex canescens ostřice šedavá Cyperaceae - šáchorovité 

Carex echinata ostřice jeţatá Cyperaceae - šáchorovité 

Carex flava ostřice ţlutá Cyperaceae - šáchorovité 

Carex hordeistichos ostřice ječmenovitá Cyperaceae - šáchorovité 

Carex panicea ostřice prosová Cyperaceae - šáchorovité 

Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor Cyperaceae - šáchorovité 

Carex riparia ostřice pobřeţní Cyperaceae - šáchorovité 

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá Cyperaceae - šáchorovité 

Tabulka 8: Seznam vodních a bahenních rostlin - Botanická zahrada PřF UK. 
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Ceratophyllum demersum růţkatec ponořený Ceratophyllaceae - růţkatcovité 

Cyperus fuscus šáchor hnědý Cyperaceae - šáchorovité 

Eleocharis acicularis bahnička jehlovitá Cyperaceae - šáchorovité 

Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá Cyperaceae - šáchorovité 

Eleocharis ovata bahnička vejčitá Cyperaceae - šáchorovité 

Eleocharis palustris bahnička bahenní Cyperaceae - šáchorovité 

Elodea canadensis vodní mor kanadský 
Hydrocharitaceae - 

voďankovité 

Equisetum fluviatile přeslička poříční Equisetaceae - přesličkovité 

Glyceria fluitans zblochan vzplývavý Poaceae - lipnicovité 

Glyceria maxima zblochan vodní Poaceae - lipnicovité 

Gratiola officinalis konitrud lékařský 
Scrophulariaceae - 

krtičníkovité 

Gunnera manicata  Haloragaceae - zrnulovité 

Hippuris vulgaris prustka obecná Hippuridaceae - prustkovité 

Hottonia palustris ţebratka bahenní Primulaceae - prvosenkovité 

Hydrocharis morsus-ranae voďanka ţabí 
Hydrocharitaceae - 

voďankovité 

Iris kaempferi kosatec Kaempferův Iridaceae - kosatcovité 

Iris pseudacorus kosatec ţlutý Iridaceae - kosatcovité 

Juncus articulatus sítina článkovaná Juncaceae - sítinovité 

Juncus bufonius sítina ţabí Juncaceae - sítinovité 

Juncus compressus sítina smáčknutá Juncaceae - sítinovité 

Juncus effusus sítina rozkladitá Juncaceae - sítinovité 

Leersia oryzoides tajnička rýţovitá Poaceae - lipnicovité 

Lemna gibba okřehek hrbatý Lemnaceae - okřehkovité 

Lemna minor okřehek menší Lemnaceae - okřehkovité 

Lemna trisulca okřehek trojbrázdý Lemnaceae - okřehkovité 

Limosella aquatica blatěnka vodní 
Scrophulariaceae - 

krtičníkovité 

Ludwigia palustris zakucelka bahenní Onagraceae - pupalkovité 

Lycopus europaeus karbinec evropský Lamiaceae - hluchavkovité 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná Primulaceae - prvosenkovité 

Lythrum salicaria kyprej vrbice Lythraceae - kyprejovité 

Marsilea quadrifolia marsilka čtyřlistá Marsileaceae - marsilkovité 

Mentha aquatica máta vodní Lamiaceae - hluchavkovité 
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Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Menyanthaceae - vachtovité 

Myosurus minimus myší ocásek nejmenší 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Myriophyllum alterniflorum stolístek střídavokvětý Haloragaceae - zrnulovité 

Nuphar lutea stulík ţlutý Nymphaeaceae - leknínovité 

Nuphar pumila stulík malý Nymphaeaceae - leknínovité 

Nymphaea ‘Fire Crest’  Nymphaeaceae - leknínovité 

Nymphaea alba leknín bílý Nymphaeaceae - leknínovité 

Nymphaea candida leknín bělostný Nymphaeaceae - leknínovité 

Nymphoides peltata plavín štítnatý Menyanthaceae - vachtovité 

Oenanthe aquatica halucha vodní Apiaceae - miříkovité 

Peplis portula kaluţník vodní Lythraceae - kyprejovité 

Persicaria amphibia rdesno obojţivelné Polygonaceae - rdesnovité 

Persicaria maculosa rdesno červivec Polygonaceae - rdesnovité 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá Poaceae - lipnicovité 

Phragmites australis rákos obecný Poaceae - lipnicovité 

Pilularia globulifera míčovka kulkonosná Marsileaceae - marsilkovité 

Potentilla palustris mochna bahenní Rosaceae - růţovité 

Pontederia cordata modráska srdčitá Pontederiaceae - modráskovité 

Potamogeton berchtoldii rdest Berchtoldův Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton crispus rdest kadeřavý Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton gramineus rdest trávolistý Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton lucens rdest světlý Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton natans rdest plovoucí Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton nodosus rdest uzlinatý Potamogetonaceae - rdestovité 

Potamogeton perfoliatus rdest prorostlý Potamogetonaceae - rdestovité 

Preslia cervina preslie paroţnatá Lamiaceae - hluchavkovité 

Ranunculus flammula pryskyřník plamének 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Ranunculus lingua pryskyřník velký 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Ranunculus sceleratus pryskyřník lítý 
Ranunculaceae - 

pryskyřníkovité 

Rumex hydrolapathum šťovík koňský Polygonaceae - rdesnovité 

Sagittaria latifolia šípatka širolistá Alismataceae - ţabníkovité 

Sagittaria sagittifolia šípatka střelolistá Alismataceae - ţabníkovité 
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Salvinia natans nepukalka plovoucí Marsileaceae - marsilkovité 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní Cyperaceae - šáchorovité 

Schoenoplectus lacustris skřípinec jezerní Cyperaceae - šáchorovité 

Schoenoplectus 

tabernaemontani 

skřípinec 

Tabernaemontanův 
Cyperaceae - šáchorovité 

Scutellaria galericulata šišák vroubkovaný Lamiaceae - hluchavkovité 

Sium latifolium sevlák potoční Apiaceae - miříkovité 

Sparganium emersum zevar jednoduchý Sparganiaceae - zevarovité 

Sparganium erectum zevar vzpřímený Sparganiaceae - zevarovité 

Spirodela polyrhiza závitka mnohokořenná Lemnaceae - okřehkovité 

Stratiotes aloides řezan pilolistý 
Hydrocharitaceae - 

voďankovité 

Trapa natans kotvice plovoucí Trapaceae - kotvicovité 

Triglochin maritima bařička přímořská Juncaginaceae - bařičkovité 

Typha angustifolia orobinec úzkolistý Typhaceae - orobincovité 

Typha latifolia orobinec širolistý Typhaceae - orobincovité 

Typha laxmannii orobinec sítinovitý Typhaceae - orobincovité 

Typha minima orobinec nejmenší Typhaceae - orobincovité 

Utricularia australis bublinatka jiţní 
Lentibulariaceae - 

bublinatkovité 

Utricularia vulgaris bublinatka obecná 
Lentibulariaceae - 

bublinatkovité 

Veronica beccabunga rozrazil potoční 
Scrophulariaceae - 

krtičníkovité 

Veronica scutellata rozrazil štítkovitý 
Scrophulariaceae - 

krtičníkovité 

Zizania latifolia ovsucha širolistá Poaceae - lipnicovité 
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8. 3. 2. Ukázka omalovánek pro děti - Botanický ústav, AV ČR v Třeboni, autor 

omalovánek: Vašek Bartuška 

 

 

 

Obr. 12: Omalovánky Vodníkova zahrádka - ukázka. (vlastní foto)  

Obr. 13: Omalovánky Vodníkova zahrádka - ukázka. (vlastní foto)  

Obr. 11: Omalovánky Vodníkova zahrádka - ukázka. (vlastní foto)  
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8. 3. 3. Ukázka zalaminovaných materiálů k podzimnímu pilotnímu šetření 

připravených z důvodu nepřízně počasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Ukázka zalaminovaných materiálů. (vlastní foto) 


