
I. příloha  

Přehled otázek do řízeného rozhovoru s učiteli 

Otázky do rozhovoru: Výuka rostlin na vyšším stupni gymnázií v 

Ústeckém kraji 

Vstupní údaje 

       

       

  Muž        

  Žena        

  Jméno a titul   

  Tato otázka není povinná       

  Jméno školy, na které působíte  

  Jak dlouhá je Vaše učitelská praxe (roky)  

  Jakou VŠ máte vystudovanou   

  Jakou fakultu VŠ jste studoval(a)       

Témata k výuce rostlin 
       

       

           

  Téma vyšších rostlin máte zahrnuto v ŠVP a TP  

           

  Rostliny jako říši probíráte v jakém ročníku     

           

  Probíráte ve výuce rostlin následující:      

      ANO NE    

           

  životní cykly rostlin      

  evoluci rostlin      

  ekologii rostlin      

  životní strategie rostlin      

  invazní druhy rostlin v ČR      

  jednoděložné a dvouděložné rostliny      

  vegetativní a generativní orgány rostlin      

  rozmnožovací strategie rostlin      

  pohyby rostlin      

  nahosemenné rostliny      

  krytosemenné rostliny      

 

 

 

 

 

 

     



  Projevují žáci při hodinách biologie zájem diskutovat o rostlinách   

           

  Zaměřujete se ve výuce na poznávání rostlin     

           

  Proč chcete, aby žáci uměli či neuměli poznat rostliny     

                  

  Jakým způsobem učíte žáky poznávat rostliny     

       ANO NE   

           

  Máte vlastní fotografie, které jim poskytujete     

  Z doporučených atlasů rostlin     

  Z učebnice     

  Z určovacích klíčů     

           

  Ve výuce požadujete po žácích poznávání bylin   

           

  Kolik bylin jsou žáci povinni se naučit poznávat     

           

  Ve výuce požaduji po žácích poznávání dřevin     

           

  Kolik dřevin jsou žáci povinni se naučit poznávat     

           

  Odkud jste zvolil/a počet poznávaných rostlin     

           

  Kolik školních hodin věnujete poznávání rostlin     

           

  Jakým způsobem zkoušíte poznávání rostliny     

           

  Používáte nějaké elektronické herbáře k určování rostlin    

           

  Jaký je Váš osobní názor na poznávání rostlin ve výuce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Příloha  

Dotazníky pro žáky gymnázií 

 Dotazníky pro studenty jsem vytvořil právě proto, abych zjistil, jak žáci vnímají výuku 

rostlin. Co se týká otázek, jsou zaměřeny různě, aby obsáhly celé téma.  

Dotazník pro gymnázia - středoškolské vzdělávání 

1. zakroužkujte svůj věk 

    < 15  16-17  18 > 

 

2. Zakroužkujte své pohlaví 

    dívka    chlapec 

 

Vyberte jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor: 

3. Botanika je pro mne: 

 a) zábavná 

 b) poučná 

 c) nebaví mne 

 

4. V botanice považuji za důležité: 

 a) naučit se vizuálně poznávat rostliny 

 b) znát názvy rostlin rostoucí na území ČR   

 c) umět poznat jedovaté druhy rostlin 

 d) jiné ……………………………… 

 

5. Kolik rostlin po Vás vyučující chtějí umět vizuálně poznat: 

 a) 0-30 

 b) 31-50 

 c) 51-100 

 d) více- napište číslo …………… 



 

6. Schopnost poznat dřeviny je pro mě: 

 a) velice podstatné 

 b) podstatné 

 c) méně podstatné 

 d) zcela nepodstatné 

 

7. Naučit se poznávat dřeviny ve škole: 

 a) bych uvítal/a 

 b) není potřeba, naučím se sám/a 

 c) už nás profesoři učí 

 d) neučil/a bych se je, ani kdybych musel/a 

 

8. Z čeho byste se rádi učili poznávat dřeviny (upřednostněte): 

 a) z určovacího klíče 

 b) z atlasu dřevin 

 c) z vlastnoručních fotografií 

 d) přímo venku v přírodě 

 e) jiné ……………………… 

 

9. Pokuste se vypsat co nejvíce druhů dřevin rostoucí běžně na území České republiky. 

Napište rodové i druhové jméno: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



III. Ukázka tematického plánu pro třetí ročník gymnázia 

Tematický plán 
Biologie 

 
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala,  

Ústí nad Labem, příspěvková organizace    Školní rok: 2014/2015 

Třída: G3       Učitel: Bc. Bohuslav Horák 

Ročník: třetí       Počet hodin: 66 

 
Za správnost vedoucí komise PK dne : ……………………………………. 

 
Číslo Téma Hod. Měsíc Poznámka 

1. Biologie člověka jako vědní disciplína 6 září Během 

 Vývoj člověka   roku 

 Významný vědci a lékaři   budou 

2. Tkáně   udělovány 

 Epitely   referáty 

 Vazivo   na probíraná 

 Chrupavka   témata 

3. Stavba a funkce nervové soustavy 6 říjen  

 Nervová buňka, nervová tkáň    

 Stavba CNS    

 Nervy    

 Vyšší nervová činnost    

4. Hormonální regulace  6 říjen  

 Hormony  listopad  

 Žlázy s určitou vnitřní sekrecí    

 Žlázy s neurčitou vnitřní sekrecí    

5. Smyslové orgány  6 listopad video 

 Oko   smysly 

 Ucho    

 Čich, chuť, kožní čití    

6. Tělní tekutiny 5 prosinec  

 Složení krve, imunita    

7. Stavba a funkce oběhové soustavy    

 Stavba a činnost srdce    

 Krevní oběh    

 Zásobárny krve    

8. Stavba a funkce lymfatické soustavy 5 leden  

 Lymfatická tkáň, lymfa    

 Lymfatické cévy    

 Slezina    

9. Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy 6 leden Kostra 

 Kostní tkáň  únor člověka 

 Spojení kostí, chemické složení kosti   bude 

 Svalová tkáň   zkoušena 

 Fyziologie pohybu   individuálně 



Číslo Téma Hod. Měsíc Poznámka 

10. Stavba a funkce dýchací soustavy 3   

 Stavba dýchacích cest a plic    

 Fyziologie dýchání    

11. Stavba a funkce trávicí soustavy 3 únor  

 Orgány trávicí soustavy  březen  

 Fyziologie trávení    

 Metabolismus    

12. Stavba a funkce vylučovací soustavy 5 březen  

 Ledviny    

 Vývodné cesty    

 Tvorba moči    

13. Stavba a funkce kůže     

 Vrstvy kůže    

 Žlázy    

 Tělesná teplota a její řízení    

14. Stavba a funkce pohlavní soustavy 6 duben  

 Pohlavní soustava muže    

 Pohlavní soustava ženy    

 Vývoj jedince    

 Období života člověka    

 Zdraví člověka    

15. Genetika člověka 9 květen  

 Genetické pojmy  červen  

 Mendelovy principy    

 Biosyntéza    

 Polygenní dědičnost    

 Chromozomové určení pohlaví    

 Mimojaderná dědičnost    

 Mutace, mutageny    

 Genetika populací    

 Genetika člověka, genetické poradenství    

16. Laboratorní práce   laboratorní 

 Bezpečnost práce v laboratoři   práce 

 Zdravý životní styl   budou 

 Epitely, pojiva a tkáně   probíhat 

 Reflexy, funkce nervové soustavy   dle 

 Smyslové orgány – optické klamy   aktuálních 

 Kostra – stavba kostry, vady na kostře   možností 

 Svaly – jednotlivé svalové skupiny, testování 

svalové nerovnováhy 

   

 Cévní a dýchací soustava – zátěžové testy    

 

 

 

 

 



IV. Seznam rostlin k poznávačce pro studenty gymnázií 

Český název rostliny Latinský název 

pampeliška (smetánka) lékařská  Taraxacum officinale 

blatouch bahenní Caltha palustris 

bledule jarní Leucojum vernum 

blín černý Hyoscyamus niger 

brčál (barvínek) menší Vinca minor 

brukev řepka olejka Brassica napus 

brusnice borůvka Vaccinium myrtillus L. 

brusnice brusinka Vaccinium vitis-idaea 

břečťan popínavý Hedera helix 

čekanka obecná Cichorium intybus 

divizna velkokvětá Verbascum densiflorum 

dobromysl obecná Origanum vulgare 

dymnivka dutá Corydalis cava 

heřmánek pravý Matricaria recutita 

heřmánek terčovitý Matricaria discoidea 

hlaváček jarní Adonis vernalis 

hluchavka bílá Lamium album 

hluchavka nachová Lamium purpureum 

hořec tolitovitý Gentiana asclepiadea 

hrachor jarní Lathyrus vernus 

hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum 

chmel otáčivý Humulus lupulus 

chrpa modrá Centaurea cyanus 

jahodník obecný Fragaria vesca 

jaterník podléška Hepatica nobilis 

jetel plazivý Trifolium repens 

jetel prostřední Trifolium medium 

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata 

kakost smrdutý Geranium robertianum 

kokořík vonný Polygonatum odoratum 

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 

koniklec luční český Pulsatilla pratensis subsp. bohemica 

kontryhel obecný Alchemilla vulgaris 

konvalinka vonná Convallaria majalis 

kopr vonný Anethum graveolens 

kopretina bílá Leucanthemum vulgare 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

kosatec žlutý Iris pseudacorus 

kostival lékařský Symphytum officinale 

křen selský Armoracia rusticana 



kuklík městský Geum urbanum 

leknín bílý Nymphaea alba 

lilek potměchuť Solanum dulcamara 

lilie zlatohlávek Lilium martagon 

mák setý Papaver somniferum 

mák vlčí Papaver rhoeas 

mařinka vonná (svízel vonný) Galium odoratum 

mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. 

mochna husí Potentilla anserina 

mochna nátržník Potentilla erecta 

mydlice lékařská  Saponaria officinalis 

náprstník velkokvětý Digitalis grandiflora 

netřesk výběžkatý Jovibarba globifera 

ocún jesenní Colchicum autumnale 

orsej jarní hlíznatý Ficaria verna subsp. bulbifera 

ostrožka stračka Consolida regalis 

ostružiník ježiník Rubus caesius 

oves setý Avena sativa 

petržel zahradní Petroselinum crispum 

pilát lékařský Anchusa officinalis 

plavuň vidlačka plavuň vidlačka 

plicník lékařský Pulmonaria officinalis 

podběl lékařský Tussilago farfara 

podbílek šupinatý Lathraea squamaria 

pomněnka lesní Myosotis sylvatica 

prvosenka jarní Primula veris 

pryskyřník prudký Ranunculus acris 

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias 

pšenice setá Triticum aestivum 

puškvorec obecný Acorus calamus 

réva vinná Vitis vinifera 

rmen rolní Anthemis arvensis L. 

rozchodník bílý Sedum album 

rozrazil lékařský Veronica officinalis 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys 

rulík zlomocný Atropa bella-donna 

řebříček obecný Achillea millefolium 

řeřišnice luční Cardamine pratensis 

sasanka hajní Anemone nemorosa 

sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides 

sedmikrása chudobka Bellis perennis 

sněženka podsněžník Galanthus nivalis 

stulík žlutý Nuphar lutea 



šafrán karpatský (Hauffelův) Crocus heuffelianus 

šalvěj luční Salvia pratensis 

šťavel kyselý  Oxalis acetosella 

tolice vojtěška Medicago sativa 

tužebník jilmový Filipendula ulmaria 

vachta trojlistá  Menyanthes trifoliata 

violka rolní Viola arvensis 

violka vonná Viola odorata 

vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

zběhovec plazivý Ajuga reptans 

zemědým lékařský pravý Fumaria officinalis subsp. officinalis 

zvonek broskvolistý  Campanula persicifolia 

žindava evropská Sanicula europaea 

žito seté Secale cereale 

 


